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পৃথিবীর ইতিহাস লেখা আমার পক্ষে খুবই ছু'দাহসিক ব্যাঁপার। সু 
ছোটদের তরফ থেকে এর বিশেষ তাগিদ ছিল বলেই সাহন করে এগিয়েছি।. 
রচনার মধ্যে নিজম্বতার দাবী নেই মোটেই। তাতে যদি কোন হুলচুক ২ কারও 
চোখে পড়ে ধরিয়ে দিলে বাধিত হব । 

সমাঞজতাত্বিক দর্শনে ফ্রিডরিশ এঙ্গেলসের “পরিবার, ব্যক্তিগত সপ্ত ও ও 
রাষ্ট্রের উৎপত্তি" (দাম ২৫০) হচ্ছে প্রামাণ্য পু'থি। তারই সিদ্ধান্তের 
ভিত্তিতে প্রথম ভাগের (প্রথম খণ্ড দাড় করিয়েছি । বাকী সমস্ত বইটিতে যথেচ্ছ 

সাহাধা নিয়েছি হেগুরিক ভ্যান লুন"এর পুল1960:* 0 118016108১7 

জওহরলালের %911700898 ০ ড০:]০ 1718$075+7 রাহুল সংকত্যায়নের 

“মানব সমাজ” ও আরও নানা বই-এর । ভারতের অধ্যায়ে এসে বিপদ হয়েছিল। 
আমাদের অতীতের ইতিহানে নানা জট পাকানো আছে। এখন পর্য্স্ত 

প্রামাণ্য মত হচ্ছে যে ভারতে আধ্যদের আগেও এক ভিন্ন সভ্যতা ছিল-- 

যার প্রমাণ মহেন-জো! দাড়ো! আধুনিক ভারততত্বের দিক থেকে এর 

প্রতিবাদ উঠছে। ডাক্তার ভূপেন্দ্র নাথ দত, এম, এ, পি-এইচ ডি, প্রধানত: 
নব মতের পৃষ্ঠপোষক | মহেন-জো ঘাড়ো৷ এবং বেদের সভ্যতা একই স্তরের বলে 
তার ধারণা! হ্বামী শঙ্করানন্দ তার 4165910 091689 01 6139 0:৪০ 

70186010 177008-এও এ কথাই বলেছেন। * 

আমাদের দেশের কিশোরদের সেই অতীত এঁতিহর কথা জানা প্রয়োজন 
বলে নতুন মতই দিয়েছি। স্থানাভাবের দরুণ দেশবিদেশের সমস্ত যুগের প্রতি 
সুবিচার করা সম্তব হয় নি। 

বইটি পড়ে যদি কিশোররা বুঝতে শেখে যে ভারতের ইতিহাস পৃথিবীর অ অন্ত 

সমস্ত দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন নয় ও পৃথিবীর ইতিহাস নিত্য নতুন ভাঙা গড়ার 
মধ্যে দিয়ে রচিত হ'চ্ছে--এতে শাশ্বতের স্থান নেই,,তা হলেই আমার 
শ্রম সার্থক হবে মনে করি। 

সজেখক 



হ্তস্তুনাবী্ি- 
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সোভিয়েট সুহৃদ সমিতির মুখপত্র "ইত্ডো-সোভিয়েট 

জাঁনর্শল* ও সাপ্তাহিক “জনযুদ্ধ” তাদের ব্লক 

ব্যবহার করতে দিয়ে আমায় বাধিত করেছেন । 



পরিগ্রহণ সংখ্য।"" 
পরিগ্রহণের ১ ১০৮০ 2৯৮ 

ইতিহাসের গল্স 

( প্রথম খণ্ড) 

গোড়াল্ন কথা 

আমরা কে, কোখেকে এসেছি--এগুলো সবই তোমাদের ৮৮০৪ এফ 
একটা বিরাট ধাধা--তাই না? 

আমরা কে? 

কোতেকে এসেছি? 

আর যাবই ব! কোথায়? 

যুগ যুগাস্ত ধরে নানা পণ্ডিত নানা ভাবে এই ষব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। 

কিন্ত তবু আমাদের কাছে এসব কথা এখনে সহজ হয় নি। 
এদের গবেষণার ফলে আজ আমরা নিজেদের সম্বন্ধে অনেক বিষয়ই: 

ঠিক ঠিক জানি। আর যা এখনো জানি না তা আন্দাজ করে নিতে পারি। 
তাতে খুব ভুল হয় না। 

এ অধ্যায়ে তোমরা পাবে কি করে মাহছষ জন্ম নিল তারই গ্নোড়ার কথা । 

পৃথিবীর বুকে জীবদন্ত বা প্রাণী যতদিন ধরে স্যরি হয়েছে রি 
পৃথিবীতে মান্য জন্মেছে বহু বহু যুগ পরে। ন্ট 



হ. ইতিহাসের গল্প 

:.. জানো কি?ঘে, এই পৃথিবীর বুকে মান্যই জন্মেছে দবার শেষে 
: অথচ বুদ্ধি খাটাতে শিখেছে কিন্ত সেই সবার আগে। বুদ্ধির জোরেই 

_ সে. প্রক্কতি-দেবর নানা বাধা বিপত্তি জয় করে নিত্য নতুন গৌরব জ্জাজ 
অঞ্জন করছে। 

৬৮০ পসিিিললজর স্পিন ০৩৪ 2১ এন 7 রঃ 
সি শি ৯০ ৮ স্পা ৮ ্ পুর 5 ৮৭ 

২ 

প্রাণী জগতের তুলনায় মানুষের বয়স 

বিজ্ঞানীরা বলেন যে স্থ্টির আদিতে পৃথিবী ছিল শুধু এক বিরাট জলম্ত 
গোলার মত। আকাশের বিশাল শৃণ্যতার মধ্যে পৃথিবী ছিল যেন ছোট্র 
একটা ধোয়ার গোলা । কোটি কোটি বছর ধরে জলম্ত আগুনে পুড়ে যাবার পর 

পৃথিবীর বুকে স্থত্টি হয় ছোট ছোট পাহাড়। এই সব পাহাড়ের উপর তখন 
অশ্রান্ত বৃষ্টি হতে থাকে । ভীষণ মুষলধারে বুি। সে বুষ্টিতে পাহাড়ের 

গায়ের ধূলে! বালি মাটি কাদা নীচের উপত্যকায় গড়িয়ে চুইয়ে পড়ে। তারও 
শত'সহম্র যুগ পরে সেই পৃথিবীর বুকে জীবন্ত কোষ (0911) স্ষ্টি হয়ে ছিল। 

কত লক্ষ বছর ধরে যে সেই জীবন্ত কোষ মহাসমুক্রের বুকে ভেসে বেড়িয়েছে 
তার লেখাজোখা নেই | সেই ক্ষদ্রাতিক্ষুত্র কোষটির শত্র ছিল আবার চারি- 

দিকেই! লক্ষ লক্ষ বছর ধরে তাই সেও নানা চেষ্টা করেছে--কি করে সহজে 
' শক্রর হাত থেকে বাচতে পারে । কতগুলো বীজাণু নদ, নদী, হদের তলায়, 

গভীর অন্ধকারে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল। পাহাড় ধুয়ে বৃষ্টির জলের সঙ্গে 
যে ধূলে! কাদ নদ-নদীর নীচে জমা হয়েছিল, সেখানে গিয়ে তারা ক্রমে ক্রমে 
চারা গাছের আকার নিল। 

নানা অবস্থা বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে আর এক দলের দেখা গেপ আকা বাঁক! 

: সঁড় গিয়েছে । বিছের মত শু'ড়ওয়াল! সেই সব জেলি মাছের মত জীবরা 
বুকের নীচে চলাফেরা করত । আর একদল জলের উপর দিয়ে সাতরাখার 
চেষ্টা করতে করতে ক্রমে আশওয়ালা মাছে পরিণত হয় । 



গোড়ার কথা, . | ডং . বা 

চু জনা রনির রা ধালি ছলে নীচে. 
খে জলে লি না তারাও জলের নীত থেকে আন্ত আছে অঙ্গ 

গা, খালবিলের ধারে আস্তানা গাড়ল। প্রথম প্রথম তাদেন খুবই কষ 

2 শি হত কারণ 
পট : রোজ ছু'বেলা 

সমুক্তরের লোপা 
জল - তাদের 

ধুইয়ে দিত। 
কিন্ত দিন তো 
আর বসে থাকে 

না। তাই; 
তারাও নানা' 

ফন্দটী এঁটে: 
 সমুজের লোণা' 
1 জলের হা ত' 
। থেকে বাঁচতে 

শিখল। হাজার 
হাজারে! রূপান্তরের ভিতর দিয়ে তার জদ্ম হাজার বছর কষ্ট 

করার পরে সব গাছ পালার ভিতর নতুন জীবন দেখা দিল। তখন 
কতক গাছ বড় হল, কতগুলো আবার ছোটই থেকে গেল। তাদের 

নানা রংবেরংএর পাতা! গজাল। ক্রমে ফুলও ধরল সেই সব গাছে। 

ফুলের মধু খেতে তখন মধুমক্ষিকার কি মারামারি । সারাদিন খাণি 
গুন্গুন্ আওয়াজ । পাখীরা বা পেছনে পড়ে থাকবে কেন? তারাও ফল 

খাবার জন্তে গাছে এসে আড্ডা জমাল। পাখীরা,আবার সেই সব 
ফলের বীজ দেশ-দেশাস্তরে দিল ছড়িয়ে । দেখতে দেখতে সমস্ত পৃথিবীটাই 
গেল বনেজজলে ভবে । ভীষণ গহন অরণ্য | সেখানে শুর্যোধ, কিরণ ঢোকে না4 



এ .. ইতিহালের শল্ 

" গাছ গাছ মত এক শ্রেধীর মাছও-ভাঙায়'উঠে এল । . তারা. মাটিতে 

এসে ফুপফুস আর কানকো। দিয়ে নিশ্বান নিতে শুরু কফরল। এদের. মত 
দেলব. জীব জল্গেও থাকে আর স্থলে থাকে তাদের আমরা বলি 'উভচরঃ। 
এই সব উভচরের কি ঘআয়াম! ইচ্ছে করলেই তারা জলে লাফিয়ে পড়, 
আবার ভাল লা লাগলেই উঠে এল ভাঙায়!  ' 

ডাঙায় উঠে এর! ক্রমে ক্রমে ডাঙার আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাইয়ে 
নিভে চেষ্টা করল । অনেকে টিকটিকি গিরগিটির মত সরীত্থপে পরিণত হল। 

 অরীস্থপের দলও গিয়ে সেই জঙ্গলে 

ঢুকল! আরও তাড়াতাড়ি চলার 

(জন্যে তারা পা আর শরীর 

ক্রমাগতই বদলাচ্ছিল। ধীরে ধীরে 

সমস্ত পৃথিবীতে দেখা দিল বিরাট 

অতিকায় জীবজন্ত। প্রাণীবিষ্ঠায় 

এদের নাম হল “ই কথাইওসোবাস* 

(10176050880:08 )১, “মেগো- 

লোথোরান” (24 925105709008) 

ব্রণ্টোসোরাল (30206988058) | 

সরীস্থপের ভিতরকার একদল 

আবার গাছের ডগায় উঠে থাকতে আরস্ত করল। তখনকার গাছ ছিল 

অনেক উচু । যার! গাছের ডগায় থাকতে লাগল তাদের কাছে পাঁ-এর 
দরকার গেল কমে। তারা চাইল আরও তাড়াতাড়ি এক গাছ থেকে 

আর এক গ্রাছে কিংবা এক ভাল থেফে আর এক ডালে যেতে । কাজেই 
'তাদের শরীর থেকে ছাতার মত একট! জিনিস দুদিকে ছড়িয়ে ভাবা লাফালাফি 
কবুতে লাগ । কালক্রমে সেই ছাতার মত জিনিসটিতে পালক গ্রজিক্পে'এই 

যব জীবকে বানিয়ে "দিল নিখুত পাখী। তারা তখন হাওয়ার মধ্যে দেয়ে 
গুনের আনবনে এক গাছ থেকে আর এক গাছে চলে যেতে পারক্ষ+ 



- কিন্ত এক পয়েই দেখা, ধিল এক ভীষণ বিশদ 1 পৃথিবী বুকের 

আবহাওয়া গেল বদলে। সে: আবহাওয়ায় বিরাটকার. জীবজন্ধরা টিকে 

থাকতে পারল নাঁ। তারা নিশ্চিহ্ু হয়ে মুছে গেল। একেবারে আলাম 

জীব এসে রখল করে বদল পৃথিবীকে | একা সব সরীন্থপদেরই বংশধর । কিন্তু 
তাহলেও সবীন্থপদের সঙ্গে এদের পার্থক্যও কম নয়। একের বাচ্চারা 

দুধখায়। তাই এদের *ন্তস্তপায়ী' বল! হয়। মাছের গায়ের মত আাশও 
তাদের ছিল না, আবার পাখীর মত পালকও ছিল না তাদের গায়ে। 

সমস্ত শরীর ছিল ঘন লোমে ঢাকা । এই সব স্তিন্তপায়ীদের ভিতর একাল 
খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠল। অনেক চেষ্টার পর তারা আর সকলের চেয়ে 

ভাল খাবার আর আশ্রয় জোগাড় করে নিয়েছিল। এমন কি সামনের পা দিযে 

এরা শিকারও ধরতে পারত । অনেক সাধ্য সাধনার পর এর! হাতটাকে 

থাধার মত ফরে নেয় । অবশেষে আরও লক্ষ লক্ষ বছরের চেষ্টার পরে 

এরা শিখেছিল ছু-পায়ে দাড়াতে। 
এর] না হুল বানর, না বনমান্ুষ | তাহলে কি হবে, শিকারে এদের সমকষ্ষ 

ছিল না কেউ। নিজেদের বাচাতে এরা সব সময় এক-একটি. দলে ঘুরে 

বেড়াত। দরকার হলে বিকট আওয়াজ করে নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময় 

করতে এদের আটকায় নি। 

এই জীব থেকেই সৃষ্টি হয়েছে গামাদের পূর্বপুরুষ । 

আমাদের পূর্বাপুকুষ 
আমাদের সেই পূর্ববপুরুষধের সম্বন্ধে আমরা প্রায় কিছুই জানি না। ভীবনেও 

কেউ কখনো! তাদের কোনও ছবি দেখি নি। মানুষের জন্ম মৃত্যু আবির্ভাব নিয়ে 
যে সমন পগ্ডিতর! ( নৃতত্ববিদ্) গবেষণা করেন, তারা শুধু পৃথিবীর নীরা 
জাগা! থেকে খুঁজে খুঁজে কতগুলো হাড়গোড় পরীক্ষা করে তবেই আবিষার্চি। 
করেছেন, কয়েকলক্ষ বছর আগে আমাধেধ পূর্ব্বপুরুষর1 দেখতে ঠিক কেমন ছিল 



্ | (ইতিহাসের গলপ 

: সএমামাঁদের টমানব জাতির প্র-প্র-প্র প্রপিতামহ কিন্তু দেখতে ফোঁটেই 
আমার তোমার মত ভদ্র, সভ্য, সুন্দর ছিল না। তার গড়ন ছিল বেঁটে। 

খুর্য্যের কড়া রোদ আর শীতে দারুণ দাপটে তার গা-এর রং হয়ে যায় ঘোর 
তামাটে । মাখা থেকে আরম্ভ করে সারা গা, হাত, পা, সবই ঘন লোমে ঢাকা । 
হাতের আঙ্গুলগুলে! সরু সরু; তবে তাতে জোর বড় কম নয়। আহ্গুলগুলো। 
দেখলেই বানরের আনুন বলে ভূল করবে। কপাল নেমে এসেছে অনেক নীচে, 
আর চোয়াল হ্রিক জংলী স্গস্তজানোয়ারের মত । মুখের ভিতর জিব নাড়বার 
জাম্নগা' তেমন নেই । তেমনি নেই তার কাপড় চোপড় পরবার কোন বালাই ॥ 

জীবনেও সে ক্ধনো আগুন দেখে নি। শুধু কদাচিৎ হয়তো দূরে, আগ্নেয়গিরির 
গহ্বর থেকে আগুনের হক্কা উঠতে দেখে চমকে উঠত | 

মাথা গু'জবার কোনও জায়গা! ছিল না তাদের । এখনো যেমন আফ্রিকায় 

আদিম বাসিন্দারা! বনে জঙ্গলে থাকে তেমনি আমাদের পূর্বপুরুষরাও থাকত 
বনে জঙ্গলে । ক্ষিদে পেলে তারা কাচা পাতা, গাছের শেকড় বাকড় তুলে খেত। 

নয়ত" কখনো! কখনো সারা দিনের চেষ্টায় হয়ত কোনো বুনো জন্ত শিকার 
করতে পারলে তাদের আর আনন্দের সীমা থাকত না। দলকে দল তখন বসে 
যেত দেই কাচা মাংস চিবিয়ে খেতে । যতক্ষণ দিনের আলো থাকত ততক্ষণই 
তারা মাথা ঠেট করে এদিক মেদ্িকে খাবার জিনিসের সন্ধান করে বেড়াত । 

লক্ষ্যে হলে যে যেদিকে পারল লুকিয়ে রইল । সব সময় তাদের ভয়ে ভয়ে 
থাকতে হ'ত। কারণ তারাও যেমন অন্ত জীবজস্ত শিকার করে বেড়াত তেমনি 

অন্তান্ত বড় বড় জানোয়ার আবার মানুষকে ধরতে পেলে বেহাই দিত না। 

গ্রীষ্মকালে প্রখর হুর্যের তাপের হাত থেকে বাচবার উপায় ছিল ন1। 

আবার..শীতের সময় হুযনত বাচ্চাকাচ্চারা মায়ের কোলেই জমে মরে থাকত । 

সেই গ্ীতের কঠিন আবহাওয়ায় আমাদের পূর্ববপুর্ষরা! না মরে গিয়ে আরো! 
তাড়াতাড়ি মানু “হবার পথে এগোতে থাকে । তাক নিজেবউ ' ছটো হাত 
তাক একাজে, এগিয়ে নিয়ে যায়। আগে পাখর আর গাছেদ্ধ ডাল ভেঙে 

পূর্ধবপুতযেরা খাবার যোগাড় করত, এখন এ ভাল আর পাথরই তাদের আত্ম" 



রক্ষায় সাহাধ্য করল । প্রক1 এক ফাজ করার চেয়ে ড়া 8৪ 

সুবিধা অনেক ধলে ভারা সব সময় দল বেধে থাকত । | 

এভাবে বহুযুগ্গ কেটে গেল। মাহুঘ তখন আপগ্তন ' আবিফাব . করেছে 

আগুন আবিফার করেই তার সাহস আর শক্তি-ছুইই বেড়ে গেল! তখন থেকেই 
মান্য আস্তে আস্তে যন্ত্রপাতি বানায় । মঙ্ধস্যত্থের প্রথম খুগে কিন্ত মাছ্য তাঁর 
বেশীর ভাগ অন্ত্রশক্সই এদিক সেদিক থেকে যোগাড় করে নিত। নদীর পারের 
ধারালো পাথর কুড়িয়ে নিয়ে মানুষ তাই দিয়ে শিকার করত নয়ত আত্মরক্ষা 
করত। এর পরে মান্ছষ নিজের চেষ্টার অস্ত্রশস্ত্র বানাতে শিখল। পাখরের 

' অস্ত্র থেকে শুরু করেই একদিন মানুষ সত্যিকারের অস্ত্র বানায়। 
মানুষ অগ্রশত্ত্র বানাতে শিখেই দেখল যে, খাবারের জোগাড়ে তাকে 

সারাদিন ঘুরতে ফিরতে হয় না। আগের 'চেয়ে অনেক সহজে এখন তাবা 
শিকার করতে পারত । তাড়াতাড়ি খাবার পর্ব শেষ হয়ে যাওয়ায় মান্য 

অন্ান্ত কাজের জন্য আরও সময় পেল । 

আদিম যুগের মানুষ সময্বের কোনও হিসাব রাখত না। জন্মতিথি; বিবাহ 
উত্সব বা মৃত্যুতিথি এসবের কোনও বালাই ছিল না তাদের । দিন, সপ্তাহ, 

মাস বা বছর কি খতু এসব কোনট! সন্বদ্ধেই তাঁর কোনও ধারণ ছিল না! 
এমন সময় ঘটল এক অঘটন । আবহাওয়ার যে কি হল কেউ বলতে পারে 

না। গ্রীষ্ম আসতে হল অনেক দেরী !. গাছের ভাগে ভালে ফল তখনো 

পাকে নি, পাহাড়ের চূড়ায় দেখা গেল ০০৪০ 
চাপ! | 

দেখতে দেখতে কোখেকে নিননযারিন আশে পাশে ননী 

থেকে এসে সেখানে জমা হতে লাঁগল'। - দেখেই বোঝা যায় ষে' অনেকদিন 

তাদের খাবার জোটে নি। তার্দের আওয়াজও এর! কেউ বুঝতে পারল নাঁ। 

নীচে কিন্তু এত জীবের খাবার দাবার ছিল না তাই স্বলে। কাজেই ছুই 
দলে লাগল তুমুল লড়াই। কেউ কেউ সে' লড়াই-এ মরে গেল। আবার 
অনেকে পালিয়ে গিয়ে বরফের ঝড়ে প্রাণ হারাল । নর 



৮... 7 ইতিছালের গল্প: 
: কষে ছুই পাহাড়ের মধ্যে বয়ক্ষের চাপে আযম বাড়তে লাগল 1 ধীরে 

ধীরে লেই হিমধাহ (31901) পাহাড় বয়ে নীচে নামতে থাকে । বিরাট 
সৈষ্ত-বাছিনীর ধৃত বরফের অতি নাঘল। সে শ্রোতের টানে বড় বড় 

পাহাড়ের চূড়া ধ্বসে প্রড়ে, মাটির বুকে গভীর খাদ হয়ে ধায় ; আর সেই আোতের 
সক্ষে নামতে থাক্ষে প্রচুর আবর্জনা আর বড় বড় পাথর । লক্ষ লক্ষ বন্রপাতের 
মত ধিকট শব্ব করতে করতে সেই স্রোত পাহাড় জঙ্গলের উপর দিয়ে বয়ে 

যাবার নময় সেপানের গাছগাছড় জীবজন্ক সব ধ্বংস করে চলল। শত শত 

বছরের বিরাট গ্রাছগাছড়া নিমেষের মধ্যে মচ মচ করে ভেঙে কুটি কুটি হয়ে 
গেল। তারপরেই শুরু হল তুষারপাত ! 

মাসের পরু' মাস, বছরের পর বছর চলল বৃষ্টি ! আমাদের বাংল! দেশের 

অন্তর্গত আাসানফোলেও নে তৃষারপাতের চিহ্ন দেখতে পাবে। সেখানের দেবদারু 

গাছ তখনকার তুযারপাতের ফলে জমে পাথর হয়ে গিয়েছে । জমে-যাওয়া গাছ 
গুলো এখনে! পাটন! মিউজিয়মে রক্ষিত হয়েছে। 

গাছপালা সব গেল মরে আর জীবজস্কর! দক্ষিণে পালিয়ে যেতে লাগল 

কৃধ্যের আলোর আশায়। 

আপ্রিম মাচুষও অনেকে বাচ্চাকাচ্চাদের কাঁধে চাপিয়ে পালাল । অনেকে 

পালাতে ন। পেরে.অন্ত উপায়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা দেখল । সেই শীতের দাপটের 

পন" আছুঘ আর জঙ্গলে থাকবার কোনও প্রয়োজন বোধ করল না। মাচ্ষ 

ততন্লিমে ভালকরে শিকার শিখে গেছে। সেই শিকান্ের চামড়া, দিয়ে গ! 
ঢেকে তারা শীতের কবল থেকে কতকটা বাচল। গুহা খুঁড়েও তারা শীতের 
হাত থেকে নিজেদের বাঁচাবার চেষ্টা করে! আগে যে সমস্ত গুহায় ভালুক 
কি অন্য জন্ত জানোয়ার থাকত এখন মাকুষ তাদের সব জায়গা. দখল করে 

বসল । 

আগ্জন পোহাতে পোহাতে হয়তো টিজার আগুনে 
পড়ে গিয়ে সিদ্ধ হয়ে গেন। তখন থেকেই টিরাটিরাত অবিষ্কার 

করল। রা 2 
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এইভাবে হাঞার হাজার বছর কৈটে সন. তব্ধার প্রীত্র ছা খেকে 

বাবা চা মাছ নিত্য নুন জিনিস আখিফায ধরতে লাগ । সুধা 
নম্োত একদিকে যেমন আদিম মানুষকে ভীষণ পরীক্ষায় ফেলে! 
তেমমি তাকে গড়ে পিটে মাছ কনে নিল। 

নানা রকমের জীবজস্ত শিকার করেই প্রাণ বাচাত । পপ 
পেছনে মানুষ ধাওয়া করল যা তার কয়েকদিন রেখে খেতে পারে । বড় বড় 

হরিণ বুনো মোষ এই লব জন্ত একবার মারতে পারলেই স্যল্। বেশ দিন 
কয়েক ধরে ক্ষুপ্তি করে খাওয়া বাবে! আদিম মানুষরা! সব হল বেঁধে ছা 
ফেরা করত বলেই বড় বড় জীবজন্ত শিকার করতে তাদের বাধত গন 
বেশী শিকার পাবার আশায় মাধ তখন নিত্য নতুন অন্শস্বও আবিষ্কার ফুতে 

লাগল । মানে তখন থেকেই মানুষ মাথা খাটাতে লেগেছিল । বুদ্ধিয় মজে 
সঙ্গে দরকার হল হাত পা সব কিছুরই কাঁজ। দরকারী জিনিস যোগাড় 
করার জন্তে সমস রা রানা রর করার 
ধীরে আপনাদের অনেক বকমে উন্নত করে ভুলল। 

বড় বড় পণ্ড শিকার করলে রোজ রোজ এক জায়গ। থেকে আর- এক 

জায়গায় যাতাম়্াত করা যাদ্ব না। ভবিষ্যতের জন্য খাবার মজুত করাও ঘরক্ার 
হয়। বাধ্য হয়ে তখন মানুষের অন্তত কিছুদিন একই জায়গায় থাকতে ছত। 

এক জায়গায় স্থির হয়ে বাসা বাধার আরও একটা কাৰণ ছি। ভা হচ্ছে 
আগের যুগের প্রচণ্ড শীতের হাত থেকে নিজেদের বাঁানোর চেক্ী । কোনও 

গহায় ঢুকে মানুষ দলবল নিয়ে শীত, ০০০০৪ থেকে রেহাই 

পাবার চেষ্টা করত। 

পা 



১৭ 1... এ ইতিছাষের গায় 

: এবদন জঙ্গল ছেড়ে; নদী ও দের ভীরেচলে- গেজ, মাছির লোভে । 
লিখানে জঙ্গল আঁ নদীর তীরের মধ্যের লরু জমিতে 'ভাঁরা .বসবান আরম 
করব. : মাঝে মারে লদীতে -বান এনে ভাদের ঘ্বর বাড়ী ভাসিয়ে দিত। তাই 
'অনেক' মাথা ঘায়িয়ে মান্য কাঠ কেটে উ্ভু মাচানের উপর বাসা বাধতে 
শিখল। রাতারাতি কিন্তু তারা মাছ ধরা শেখে নি । আগে ডাঁঙাতে যেমন 

করে জীবজন্ত শিকার করত, তেমনি করে হাটু জলে বশ দিয়ে মান্য 

মাছ মারত। পাখী ধরবার. জাল. বোনার শিক্ষা তার। এই সময় কাজে 
লাগিয়ে জাল ছুঁড়ে মাছ ধরত। আঁরও অনেক পরে মানুষ বড়শি দিয়ে মাছ 
ধরতে শেখে । 
.. মাহ্ৃষ বুদ্ধি খাটিয়ে হাতুড়ি, হাপর, লম্বা বর্শা এই সব অনেক রকমারী 
জিনিস বানিয়েছিল । ক্রমে বর্শা থেকে মানুষ তীর ধন্থুক আবিষার করল। 

১ তীর দিয়ে অনেক 

৭২ দুরের পশ্ুপা থী ও 

অনায়াসে মাবা ষেত। 
সেই সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র 
বানানো বংশ-পর- 
ম্পরায় প্রত্যেক দলের 
ভিতর শেখানো হত । 

কিন্ত তা হলে কি 
হয়। যে হত চেষ্টাই 

করুক না কেন, সব 
সময় হবনথ তার বাবা” 
কাকাদের মত জিনিস 

£তরী করতে পারত 

না। যছবের পর বছর 
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টসে বনি িনি এডি ীর্রিউয আর 
কাজের ধরণ খাবখ-বর্দলাচ্ছিল। মাছবের বহপাতিরই নে পরিবর্ধন হ্ক্া 
নয়। এ সব কাজের মধ্যে 
দিয়ে মাছৰ নিজেও বদলে 

যাচ্ছিল। অবিশ্তি তারা 
কেউ এক দিনেই বদলায় 
নি। কিন্ত যদি একজনের 

সঙ্গে হাজার হাজার বছর 

পরের আর একজনের 

তুলনা .কর তা হলে 

দেখবে, ছুজনের ভিতর 

আকাশ পাতাল তফাৎ । 

নিয়ানভারখ্যাল আর 

ক্রোষ্যাগনন মাহছষের 

মাথার ছবি দেখলেই 

তোমরা সে কথা বুঝতে পারবে । 

এ দছু-রকম মানুষের মধ্যে এত তফাৎ যে, একদল প্রতুতাত্বিকের মতে 
ক্রোম্যাগনন মানুষের সঙ্গে নিয়ানভারখ্যাল -মাঙষের কোন সম্পর্কই 
নেই। আসলে কিন্ত তা নয়। এক জাত থেকেই আব এক জাতের 
উৎপতি। ৪ & 

সেকালের মানুষ প্রাকৃতিক নিয়মাধলী কিছু জানত না:। ভাবা সব 
সময় ভয়ে ভঙ্কে থাকত কখন যেন কি হয়! মানুষ তখন শিকার করা, খাছ 
ধরা সব শিখেছিল তবু তার নিজেদের উপর বিশ্বাস ছিল লা। কেউ 
অদ্ভূত কাঁজ করলে লোকে তাকে ডাইনী বলে ভয় করত. সমাজ.কাকে বলে 
তা তাবা জানত না। শুধু এটুকু অনুভব করতঃযে, একদজেধ সবাই" যেন 
কোনও অদৃগ্থ সুত্রে গাথা । বুধাতে পারত যে, সকলে আলাদা আলাদা -বহু 



রহ "৮. ইত্তিহীসের গল্প 

হলেও 'ফ্টেমন করেইফেন এক 1 মানুষ “তখন ছিল রক্তের সমন্ধে বী্ধা। ছোটি 
ছেলের! সার সঙ্গে থাকত। এই ভাবে কুলের উৎপত্তি হয়! আদি 
শিল্কারী যান্্যঘের [সমাজ ছিঙ্গ এ'রকম এক পূর্বপুরুষ থেকে নেমে 
আসা, এক এক ঝুঁল। শিকার করা, বস্ত্রপাতি বানানো ভাবা পূর্বরুরুষদের 
কাছে থেকেই শিখত | " 

তধনকার সব "মান্য পূর্বপুরুষদের আদেশ পালন করাকেই সব চেয়ে বড় 
কর্ধ্য মনে করত |? তারা ভাবত যে, অসৃষ্ঠভাবে পূর্ববপুরুষরা সর্বক্ষণ নিজের 
বংশধরদের আগলে চলে । সকলের ভালর জন্য নকলে এক হচ্গে কাজ করাও 

তারা পূর্বপুরুষের আদেশ বলে মনে করত। | 

তাত্বা কোনও পশুপাখী শিকার করলে ভাবত ষে, এঁ পশু দয়া করে 

তাদের মাংস খেতে দিচ্ছে। নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে জান ন! থাকায় তার! 

কল্পনাই করতে পান্কত না ঘে, নিজেরাই এ অত বড় জন্ক মেরেছে । তাবা 
বুনো মোষ মারলে মনে করত যে বুনো মোষটাই দয়া করে মাংস খেতে 
দিচ্ছে! তাদের বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে জীবজন্ত দয়া করে ইচ্ছে না করলে 
কেউ তাদের মারতে পারে না। জীবজন্তর দয়াতেই তারা মাংস খেয়ে জীবন 

ধারণ করত এ বিশ্বাস থাকায় আদিম মানুষ এ সব শিকার করা! জন্তদ্দের মনে 
করত নিজেদের বক্ষাকর্তা বলে। পৃথিবী স্ষদ্ধে তাঁদের স্পষ্ট ধারণা ছিল 
না। কেই বা পূর্বপুরুষ আর কে যে তাদের রক্ষাকর্তা এ ধারণা আর পার্থক্য 
তার! গুলিয়ে ফেলত! তাদের মনে হত যে তার! বুনো মোষ, ঘোড়া বা এ 

জাতীয় অন্য কোনও জন্ত থেকেই জন্মেছে । সে রকমের কোনও পশু শিকার 
করেই মাভুষ তার কাঁছে একজোট হয়ে ক্ষমা চাইত । পবে সেই পশ্তব চামড়া 

গায়ে দিয়ে তারা! ভীবত যে, আর আপদ রিপদ্গের কোনও সম্ভাবনা নেই। 
এক এক কুলের এক একটি বিশেষ পশুচিন্ন বাঁ প্রতীক থাকত। তাকে 

ইংয়াজীতে টোটেম (0:6529) বলে। সেজন্যে এ সমাজের মানুষের সঙ্গে 
মনুষের সম্পর্ককে ইংরাজীতে বলে টৌটেমিক। প্রত্যেক কুলের মধ্যে নানা 
উপদল থাকে । এ উপদূলের কোন উপকারী জন্তর নামে তাদের নামকরণ হত । 
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: মাঙ্ছঘ তখনো নিজের বলে কিছু, ভাবতে শেখে পি. সে থে কুলের লোক 
সে কুলেরই একটা ভগ্নাংশ বলে লিজেকে মনে করত ! সকলে মিলে এক. 

খাবার বংগ্রহ করত আবার সকলে একসজেই নিজেদের প্রয়োজন মত যত্বকিছু 
খাবার বাটোয়ার।. করে নিত। কেউ বড়ছোট ছিল ন1।. কিন্ত শিকারের 

সময় কুলের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী লোককে নেতা! বেছে নিয়ে অন্ত সবাই 

তার আদেশ অনুযায়ী শিকার করুত। নিজেদের মধ্যে কোনও গোলম্যলের 
ব্যাপার কিছু ঘটলে প্রবীন লোক্তাই তার মীমাংসা করত। আমাদের 
মধ্যে রাজা মন্ত্রী অমাত্য সব কত কি আছে; তাদের আমলে সে সব কিছু 
ছিল ন। 

মেয়েদের তুলনায় পুরুষদের কাজ ছিল খুব কম। 
ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সবাই মামাবাড়ীতে মানুষ হত। তার! 

“মা” ছাড়া আর কাউকে জানত না। মা হল সমাজের কত্রী, আর বাবা হল 

আগন্তক অতিথির মত। আমর! আজকাল দেখি যে, ছেলের! বিয়ে করে বে 
ঘরে আনে । আর মেয়েরা অন্য পরিবারে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু তখন ছিল 

ঠিক উদ্টো! ব্যাপার । তখন মেয়েরাই বিয়ে করে স্বামীকে ঘরে আনত। যে 
স্বামী তেমন বেশী খাবার যোগাড় করতে পারত না--তার কপালে ছিল 

অনেক ছুঃখ। যত ছেলে মেয়েই থাকনা কেন, যে কোনও মুহূর্তে তাকে লোটা” 
কথ্ল গুটিয়ে পালাতে হতে পারে! সে আদেশ লঙ্ঘন করার সাধ্য 

নেই কারুর! মা-এর এত ক্ষমত| বলে এ সমাজের নাম মাতৃ-শাঁসন 

( 81967190017565 ) | 

তখনো! এখনকার মত বিবাহব্যবস্থার প্রচলন হয় নি। সবাই একই সঙ্গে 

থাকত বলে কে যে কার বাবা তা ঠিক করা ম্বেত না।. যে কোনও পুরুষ অন্ত 
যে কোনও মেয়ের সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর মৃত থাকতে পারত | তা কেউ দোষের মনে 

করত না। ফ্রিভ্রিশ এলেলস্ এ রকম বিয়ে করাকে বলেন 'যুখ-বিবাহ' 

(07950 1482598৩ )। ছেলেমেয়েরা সবাই মা-এর দিক থেকে বংশ. 

পরিচয় দ্বিত। 
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আযাবের কাষ্ছে এ সমন্তই 'অভ্ভুত মনে হবে| . কিন্তু কখনো ভেবে! না যে, 
এই সব ব্যাপার 'স্ু-জংলীদের দেশ আফ্রিকা বা আমেরিকাঁ-বা ওই রকম 
দেশেই সন্ত! সেঁধারণা ভুল । সমস্ত পৃথিবীময়ই এরকম সমাজ এককালে 
প্রচলিত ছিল । তবে কোধাও সে ব্যবস্থা অনেক আগে ভেঙে গেছে আর 
কোথাও হয়ত এখনো! ভাঙে নি। 

এত সভা ইংরাজদের ভিতরেও এখন ভাষার মধ্যে দিয়ে সে যুগের আভা 
পাওয়া, যায়। তাঁরা নেফিউ (162৪ ) বলতে ভাইপো, ভাগনে ছুইই 
বোবায়। মাদ্রাজের তাষিল ব্রাহ্মণদের ও মিশর, ইরাণ, এইসব দেশের 

রাজবংশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ভাই-বোনে বিবাহের অনেক নজীর আছে । 
এ সমাজে সবাই সবার সমান বলে সমাঁজতাত্বিক ভাষায় একে বলে 

“আদিম সাম্যবাদী” সমাজ । 
জংলী সমাজের শেষের স্তরে মানুষ একটু আধটু করে গ্রামে বসবাস 

করতে শুরু করেছিল। তখন কতগুলো পরিবার এক হয়ে থাকা আন্ত হয়৷ 

তাকে বল] হয় কমিউন (0020070709 )। কাঠের বাসনকোনন, হাতে বোনা 
ব্ধল ও নবং্রত্তর-যুগের ( 2360118%10) ধারালো অস্ত্রশ্্র সেই সময় মানুষ 

ব্যবহার'করত। আগুন দিয়ে গাছের গুড়ি পুড়িয়ে অনায়াসে নৌকোর মত 
তাকে জলে ভাগিয়ে তারা খাল বিল পাড়ি দিত। 

এক্গেলস্ বলেন যে, আদিম-সাম্যবাদী-সমাজের ভিতরেই মানুষ দুটি 
একটি করে নিজের দরকারী জিনিস বানাত। প্রথম প্রথম তার! গোীর বাইরের 
লোকজনের সঙ্গে সেই সব ছোটখাট জিনিস পত্তর লেনদেন করত । পরে দেখা 

গেল যে, অনেকে নিজেদের দরকারী জিনিস ছাড়াও এমন সব জিনিস বানাত যা 

'্বল'কযে তারা অন্য অনেক রূকম জিনিস জোগাড় করত। সাম্যবাদী সমাজের 

শেষের দিকে কমিউনের ভিতরেও ছোটবড়র তফাৎ দেখা দিয়েছিল । 
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অতীতের গুছান্গ আমর! যে মাযের খৌক পাই তাকে নিানভার্যান 
মানুষ ৰলে। জামণানীর অন্তর্গত নিয়ানভারখ্যাল উপত্যকায় এ জাতীয় 
মানুষের মাথার খুলি পাওয়া গিয়েছিল বলেই এ রকম নামকরণ হয়েছে.। 

ম্যাম নামে যে অতিকায় হাতী এক সময়ে পৃথিবীতে চলাফেরা খ্রত 

এরা তাদের সমসাময়িক | 

এদের মুখের গড়ন এমন ৪ রানা নর আদি কথা 
বলা যেত না! । কিন্তু তবু তাদের কথা বলতে হস্ত। এক সঙ্গে সবাই 
লবেধে কাজ করতে হুলে কথা না বলে কি উপায় আছে? নানা অঙ্গভঙ্গী 

আর ইঙ্গিত ইশারায় মানুষ তখন মনের ভাব প্রকাশ করত। একটা কিছু 

“দাও” বলতে হলে হাত চিৎ করে এগিয়ে দিত। ধনুক বোঝাতে ইলে 

একহাতে কাল্পনিক ধনুক ধরে অন্তহাতে তাতে টক্কাব দিত। নেকড়ে বাঘ 

বোঝাতে হলে হাতের দুটো আঙ্গুল কানের মত করে দেখাত। 

আমেরিকায় এখনে! অনেক আদিম রেড ইত্ডিয়ানর! এরকম ভঙ্গী-ভাষাক়্ 

কথ! বলে। মান্ষ কিন্ত তখনকার দিনেও শুধু ভঙ্গী-ভাষায় কথা বলেই 
সন্তষ্ট ছিল না । তারা অনবরত চেষ্টা করত কি করে আরও ভাল করে কথা 
বলতে পারে। প্রথম প্রথম তাদের এক শব্দ থেকে আর একটি শবের 

পার্থক্য বোঝা ষেত না। গোড়ার দিকে ভঙ্গী-ভাষাকে সাহায্য করাই ছিল 
'জিবের কাজ । ক্রমে ক্রমে জিবের জড়তা কমে গেল। তখন ভঙ্গীর চেয়ে কথার 
চলন হল বেশী। 

লেখার উদ্ভব হল এরও বহু যুগ পরে। প্রথম যুগের লেখাও ছিল যেন 
ছবির মিছিল। আমরা হাজার চেষ্টা করলেও সে লেখার মানে বুঝতে 
"পারব না। 

মিশর দেশেই প্রথম লেখার জন্ম । আজ চারদিকে বই, খবরের কাগজ 
'দেখতে দেখতে আমর! এত অভ্যন্ত হয়ে গেছি যে, ভাবতেই পারি না এমন 
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ক্যেন দিন থাকতে পারে যে মানুষ লেখাপড়া! জানত না। সত্যি কথা বলতে কি 
লেখার আবিষার:খুব বেন দিন আগে হয় নি। - 

থৃষ্টের -জন্মেরও একশত বছর গে প্রাচীন গ্রীকরা মিশরে গিম্বে সমন্ত 
উপত্যকাময় ছড়াঁনো নানা হিজিবিজি আকা পাথর দেখতে পায়। কিন্তু তখন 
ভারা মোটেই মলে সবের ঘর্থ নিয়ে মাথা ঘামায় নি। তারপর কোথায় দিয়ে 

ঘে আরও সতেরো! শতাব্দী কেটে গেল কেউ তার খোক্ধ রাখে না। অবশেষে 

১৭৯৮ খৃঃ ফরাী সেনাপতি নেপোলিয়ান বোনাপার্টির অধীনে একজন 
সৈম্াধ্যক্ষ নীল 'নদীর বন্বীপে একটি এ রকম হিজিবিজি লেখা পাথর পান। 
গাতে নানা হিজিবিজির পাশে গ্রীক ভাষাতেও কতগুলো লেখা ছিল। 

১৮০২ খুঃ শাপলিয় নামে একজন অধ্যাপক সেই ভাষার অর্থ বারকরার কাজে 
লাগলেন। এক ছুই করে অনেক বছর কেটে গেল। তবু কোনও তথ্য 
আবিফার হল না । অবশেষে অধ্যবপায়ের জয় হল। ১৮২৩ খুঃ তিনি জানালেন 

যে, এ সব হিজিত্বিজির মানে বের করেছেন। ছু:খের বিষয় তিনি বেশীদিন 
আর বাচেন নি। তার চেষ্টাতেই পৃথিবীর সবাই মিশরের ভাষা ও লেখ! 

সম্বন্ধে নান! খবরাখবর জানতে পেরেছে । 

মিশরের সেই ভাষাকে বলা হয় হায়ারোগিফিকৃস্ (17157:08157)899 ) । 

এর অর্থ হচ্ছে “পবিত্র লেখা” ! প্রাচীন মিশরীয় ভাষা ভঙ্গী-ভাষার চেয়ে 

অনেক উন্নত। তুমি যদি শাপলি'য় হতে তাহলে দেখতে পেতে যে, একটা 
হিজিবিজি লেখার ভিতরে রয়েছে করাত হাতে কর] মান্য! নিশ্চয়ই মনে 

করতে যে এতে সোঁজা কথা । কোনও মানুষ করাত দিয়ে কাঠ কাটছে! 

কিন্ত আবার আর এক জায়গায় আশি নব্বই বছরের রাণীর কাহিনীর মধ্যে 

যদ্দি সেই করাতশ্হাতে-মানুষের ছৰি পাও তাহলে কি বলবে? আশি বছরের 
রাণী নিশ্চয়ই করাত দিয়ে কাঠ কাটবেন না? "তবে? 

এই হ্েঁয়ালীর সমাধান করেই তো শশাপলি'য় আজ এত বিখ্যাত হয়েছেন । 
তিনি জানালেন যে মিশরীয়রাই প্রথমে 'শরাকুপাতিক লেখা" (073979৮0 

সন1508). আবিষ্কার করেছিল । এমন স্ব অক্ষর তার! আবিষ্ীব'করে হয 
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দিয়ে আমাদের কথ্য ভাষার শব 02০৪) বোঝান যায় ও সমস্ত কথাই পেখার 
ভিতর দিয়ে ফুটিয়ে তোলা য্ায়। আগের সেই করাত-হাতে লোকটিরই 
কথা ধৃনা 

এ করাতও হয় আবার 386, ক্রিয়ার অতীতকালও 

০. ৯. বোঝায় । প্রথম যুগে “করাত” অর্থেই দদ' কথা ব্যবহৃত 
হস্ত। আরও পরে করাতের চেয়ে “কেউ দেখেছিল" অর্থেই এর প্রচলন হয় 
বেশী। তারও কয়েক শতাব্দী পরে ছুটে। অর্থের কোনটি বোঝাতেই এ শষের 

ব্যবহার হ'ত না। শুধু মাত্র 'এস+ শব্দটি (৪) বোঝানই এর কাজ হয়ে দাড়ায় । 

করাতের ইংরাজী হচ্ছে 'স' (9&ঘ)। যানে বিস্ত 

উপরের ছোট বাক্য থেকে জিনিসটা পরিফার হবে। ইংরাঁজীতে, 'আই'-এর 

মানে “চোখ, নয়তো “আমি | একটি “বী"' বলতে 

থা হ্য়' মৌমাছি, নয়তো “থাকা” ক্রিয়া বোঝায় (৮০ 

79 )। এ দুটোর পরে আছে গলিফ"'; তার মানে 

হতে পারে তিন রকম 21981 (পাতা) 15859 

( ছুটি পাওয়া ) নয়তো (11659 )। এ তিনটি ত্র কথারই উচ্চারণ 

এক রকম। তারপরেরটি হচ্ছে আবার চোখ : (আই )। অব- 

শেষে এটা একটি জিরাফের ছবি বলে মনে হয়। 

তা হলে এখন সেই ছবির কি মানে ধ্লাড়াল? ইংরাজীতে 
এর মানে হ'ল-_]ু 6153 ] 899 81759 অর্থাৎ “জিরাফ 

দ্নেখছি বলে মনে হচ্ছে।” |] 
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জলযুগ 
জংলী সমাজের শেষের দ্বিকে মানুষ কতগুলো পরিবারের সঙ্গে এক হয়ে 

বসবাদ করত। তাঁকে কমিউন বলা হ'ত। এর ঠিক পরের অবস্থাকে বলা 

হয় জনযুগ” | 

'জনযুগ্ণ' কেন বলা হয় জানো? প্রত্যেক 'জন”-এর ভিতর শুধু একই 
ংশ থেকে জল্লানো লোঁকজনই থাকতে পারত। এইসব ভিন্ন ভিন্ন 

“জন, নিয়েই তখনকার সমাজ গড়ে উঠত। সম্পর্ক ধরা হ'ত মা-এর দ্দিক 
থেকে | ভারতীয় আধ্ধ্যবা যখন আফগানিস্থান কিংব! সিদ্কুনদের তীরে বসবাস 
করত, তখন থেকেই তারা ভিন্ন ভিন্ন “জন'-এ বিভক্ত ছিল। শিবি-জন, 

যেখানে বসবাস শুরু করে সে জায়গার নাম হয় “শিবি জনপদ । এ“মদ্র'র! 

যেখানে যায় তার নাম হয় “মর জনপদ' | 

এসময় পর্য্যন্ত সমাজে মেয়েদেরই প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল বেশী। যুদ্ধ- 

বিগ্রহ না থাকলে “জনে"র সবাই মিলে নিজেদের মধ্য থেকে কাউকে 

নেতা নির্বাচন করত। যুদ্ধ বাধলে আবার আর একজন নেতার 

দরকার হ'ত। একজন নেতা মরে গেলে সে জায়গায় তখুনি নতুন একজন 

নেতাকে বসানো হ'ত। নেতার ছেলেই যে নেতা হবে তার কোনও 

বাধাধরা নিয়ম ছিল না। মজার ব্যাপার, না? নেতার ছেলে হলেই 

' নেতা হাতে পারত না। আগের নেতার ভাই কিংবা ভাগ্নেকে নতুন 
নেতা কর! হ'ত বেশীর ভাগ সময়। কতগুলো “জন মিলে একটি “কুল” তৈরী 
হ'ত | কাউকে নতুন নেতা করতে হলে সমস্ত কুলেরই মত নিতে হ'ত। 
কি মেয়ে কি পুরুষ সুবাই একসঙ্গে ভোট দিয়ে তখন নেতা নির্বাচন করত। 
যদি নেই নেত! ভাদের ইচ্ছামত না চলত তাহলে আবার সবাই মিলে তাকে 
তাড়িয়েও দিতে পারত। নেতার কাজ হচ্ছে সকলের কিসে ভাল হয়, তাই 
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দেখা। কাজেই, যে যখনই তা! না ক'রে নিজের সুখ স্থবিধা বেশী দেখত, 
তখনই মবাই মিলে তাকে তাড়িয়ে দ্িত। 

বিয়ের সম্পর্কে "জনের সকলকে হরেকরকম বিধিনিষেধে মানতে 
হ'ত। কেউ একই 'জনে'র মেয়েকে বিয়ে করতে পারত না! 

আমাদের দেশে "জন" কথার চেয়ে “গোত্র কথাটা বেশী চলে। "গো 

কথার এক মজার মানে আছে। এক সময় আর্যদের মধ্যে গরুই ছিল সব 

চেয়ে দামী সম্পত্তি। একই জায়গায় থেকে যে সমস্ত লোক এক এক গক্র 

পাল দেখাশোনা করত তাদেরই বলা হ'ত এক “গোত্রের লোক । একটু খোজ 
করলে জানতে পারবে ষে এখনো হিন্দুদের এক গোত্রের মধ্যে বিয়ে হয় না । 

জিনের মধ্যে তখনও “আমার" তোমার" ভেদাভেদ দেখা দেয়নি। যা কিছু 

জিনিসপত্তর, সহায়সম্পত্তি, সমস্ত “জনের দখলে থাকত । কেউ মরে গেলে 

তার নিজের যা কিছু সম্পত্তি তা পেত “জনের বাকী সকলে । 
জনের মধ্যে দরকার মত সকলে সকলকে সাহাধ্য করত । বাইরের শত্রু 

আক্রমণ করলে সবাইকে লড়তে হ'ত একসঙ্গে। প্রত্যেক 'জনে'র বিশেষ 

বিশেষ নামও থাকত । সেই নাম এ “কুলের' ভিতরের অন্য কোন “জন” ব্যবহার 

করতে পারত ন1। 

বাইরের বিজিত শত্রুকে সময় সময় 'জনে*র ভিতর নেওয়৷ হ'ত। শক্রকে 
হারিয়ে দিয়ে হয় তাকে মেরে ফেলা হ'ত নয় তাকে 'জনের মধ্যে টেনে 

নেওয়া হত। "জনের ভিতর এলে সে অন্তেত্র মতই একজন হয়ে ষেত। 

তাকে আর কেউ ঘেন্না করভ না বা অন্ত কোনও রকমে শাস্তি দিত না। 

অনেক সময় খুব বংশ বৃদ্ধি হ'লে, কয়েকটি 'জন' মিলে আগে হ'ত 

“বেরাদরী' (07%৮5ে )। তারপর কয়েকটি বেরাদরী মিলিয়ে'হণত কুল। 
আমাদের চারপাশে কত পুলিশ, জঙ্জ, ম্যাজিষ্টেট, থানা, কাছারী--আরও 

কত কি আছে! কিন্তু তবু কি চুরি চামারী কমেছে? যেঞ্টেই না। যাহুষে' 
মাজুষে মারামারি কাটাকাটি লেগেই 'আছে। কিন্তু আগের "জন'-সমান্ত: 
কৃত সখের ছিল! তাদের পুলিশও 'ছিল না, থানা, আদালতও ছিল না।: 
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ঝগড়াঝাটি কিছু হলেই 'জনে'র সমস্ত লোক এক হয়ে মিটমাট করে ফেলত । 
জমীজম! যা কিছু থাকত, তা সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন পরিবাঁরে ভাগ করে দেওয়। 

থাকত। গরীব বলে কেউ ছিল না। সফলেই ছিল সমাঁন। 

কিন্তু ক্রমে ক্রমে বত দিন যাঁয় ততই 'জন'এর ভিতর নানা নতুন পবিবর্তন 

আসতে থাকে । 

'জন-সমাজে মানুষ পশুপালন শিখেছিল। আগে মেয়ের কোনও রকমে 
বাড়ীর আশপাশে মাটি খু'ড়ে শাকসজী বুনত। কিন্ত অনেক সময় ঘাসে 
এমন করে সব ভবে থাকত যে ফলনই হ'ত না। তখন দেখা গেল চাষ- 

বাম না করে গরু ভেড়া চরানে! অনেক লাভের । কিন্তু গরুভেড়ার পাল 

ঘতই বাড়ছিল, ততই মানুষের এক জায়গায় থাকাও কঠিন হ'য়ে উঠছিল । এক 

জায়গার মাঠের ঘাস ফুরিয়ে গেলে দলবল শুদ্ধ পশুর পালের পিছনে পিছনে 
অন্ত জায়গায় চলে ষেতে হ'ত। এইভাবে মানুষ হল যাযাবর । 

চলার পথে কোনও চষা জমী থাকলে এর! তার ফসল কেড়ে নিত। লুঠ- 

তরাজ, চুরি, ভাকাতি করতে তাদের আটকাত না। কখনে! কখনো কাছের 

চাষীদের সঙ্গে তারা জিনিসপত্তর কেনাবেচাও করত। জোর করে 

বাইরে থেকে লোক ধরে এনে "দাস" করে রাখা এখন থেকেই শুরু হয়। 

একদল মানুষ যেমন 'জন্যুগে'র শেষের দিকে পশুপালন করতে লাগল আর 

একদল তেমনি লাঙ্গল আবিষ্কার করে ভাল করে চাষবাস শুর করে। লাঙ্গল 

দিয়ে মাচুষ তুলার চাষ আরম্ভ করে । লোকজনের বসতি আগে অনেক কম 
ছিল। কুলের সকলের থাকবার “বড় বাড়ী” আর তার চারপাশের শিকারের জঙ্গল 

নিয়েই ছিল মাহ্থষের বাসস্থান । তার বাইরেই গহন অরণ্য । এ সব গহন জঙ্গলই 
ভিন্ন ভিন্ন কুলের সীমানার কাজ করত । মেয়ে আর পুরুষ আলাদা আলাদা 

কাজ করত। পুরুষ গেপ যুদ্ধে, সারাদিন খেটেখুটে হরেক রকম জীবজন্ত 
শিকার করল, নদীতে নদীতে-ঘুরে ঘুরে মাছ ধরল। রাক্সার সাজ-সরপ্রাম ও 
উপকরণ যোগাড় করাও ছিল তাদেরই কাজ । তা ছাড়া যন্ত্রপাতি যানাতেও সেই 
তাবাই। মেয়েরা সারাদিন থাকছে ঘরকন্ন! নিয়ে ব্যস্ত; ভাত রাঁধছে-- 
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পৰিগ্রহণ সংখ্য। 

: পরিগ্রহছণেন্ব তারিখ ২৬ 

এই ভাবে মানুষ হল যাধাব: ডাক সংখ্যা 
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তাত নিয়ে কারক কবে ভাত বুনছে। এখন হ'ল ছুটে ভিন্ন ভিন্ন রাজত্ব । 

পুরুষের রাজত্ব হ'ল বাইরে--আর মেয়েদের বাড়ীর ভিতরে। 
পৃথিবীর সব দেশের সব মানুষ কিন্তু এমন ছিল না। এশিয়ায় যারা থাকত, 

তারা পশুপালন শিখেছিল। গৃহপালিত গরু ভেড়ীর দল নিয়ে তারা চলাফেরা 

করত । বনের বুনো গরু শিকার করায় অনেক হাঙ্গামা । আর, একবার গরু 
পালতে পারলে বছর বছর অনেক বাচ্চা দেবে। কয়েক বছর পর আবার 
সেইসব বাচ্চাদের হবে বাচ্চা । নতুন করে রোজ গরু ধরবার হাঙ্গামা 
থাকবে না। এরা তখন তাই পশুপালন ছাড়া অন্ত কাজে মন দ্দিতে 

চাইল না। ভাবা দুধ খেল, ছুধ থেকে আরও নানা জিনিষ তৈরী 
করতে শিখল, গরুভেড়া মেরে চামড়ার যোগাড় করল । ক্রমে তাদের ষা 

দরকার তার চেয়েও বেশী জিনিষ জমল তাদের হাতে । তখনই শুরু ই'ল 
রীতিমত কেনাবেচা--বিনিময় । আগের যুগেও মাঝে মাঝে মানুষ 
কেনাবেচা করত, কিন্তু এখন হ'ল সত্যিকারের ঘ্যবসার গোড়াপত্তন । 

ব্যবসায়ের মূলধন দরকার হয়। তখনকার লোকের মূলধন ছিল গরুভেড়া। 
পশুপালকদের ছিল অজন্র গৃহপালিত পশু । অন্য সব কুলকে তার! সেইসব 

গরুভেড়ার লোভ দেখাত। গরুভেড়া কেনাবেচাই ছিল তখনকার সবচেয়ে 
বড় কারবার । গ্ররুভেড়ার ব্যবসা এত বেশী হু'ল যে মানুষ অন্য সব জিনিষের 

দম দেবার মময়ও গরুর তুলনা! দ্িত। এখন তোমরা কোন জিনিসের দাম 

বল পাঁচ কি দশ টাকা, তখনকার লোক হ'লে বলত “দশ গাভী? দায় । গরুূ- 

ভেঁড়াই তখন টাঁকা পয়সার কাজ চালাত । 

লোহা তখনো আবিষ্কার হয়নি। মানুষ সোনারূপার গহনা পরে ঘুরে 
বেড়াত। তামা, ব্রপ্ত এই সব ধাতু দিয়ে খালি তার! দু'চারটি যন্ত্রপাতি বানাতে 
পাঁরত। 

যতই পশুপালন 'ও চাববাঁস- বেশী হুল ততই পুরুষদের কাজ গেল 
হেড়ে। এত কঠিন কাজ মেয়েরা তেমন ভাল করে করতে পারত ন!। 

জাগের দিনে গৃহপালিত পশ্ড ছিল 'জনে'র নবাইকার। কেউ নিজের বলে 



সেগুলে! দাবী করতে পারত লা। কিন্ত পরে “জনের কর্তারা আস্তে আসে 
সেগুলে৷ নিজেদের করে নেন । নতুন সম্পত্তি হাতে পেয়ে তাদের ক্ষমতা গেল 
যেড়ে। 

জংলীষুগে পুরুষ করত বাইরে থাবার যোগাড়, আর মেয়েরা করত ঘর- 
গৃহস্থালী । তখন মেয়েদের কাজটাই ছিল প্রধান, তাই “মাতৃ-শাসনে'র উত্তৰ 
হয়েছিল। আর পশুপালনের যুগে কি হল? এখনে! মেয়ের! ঘর বাড়ীর 
কাজই করত আর পুরুষরা! করত বাইরে খাবার যোগাড় । তবে গঞ্গ- 

পালন, চাঁষবাস, আর নালা দামী ধনসম্পর্তি অধিকার করে পুরুষের হাতে 
সব সময়ই বাড়তি জিনিসপভর, খাবারদাবার জম! থাকত । তার কাজের স্বামও 
গেল বহুগুণ ষেড়ে। মেয়েদের ঘরকন্নার কাজ হয়ে দাড়াল নগন্ত। বাইরের 
পুরুষের কাজের ধরণধারণ ব্লাবার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ মেয়েদের ঠেলে দিল 

ঘরের ফোনে। মেম্নেরাও- আপত্তি করতে পারলনা। তারা হ'ল পুরুষের 

অধীন ! 

. দ্নেই যে মেয়ের! হল অধীন-_-আজ ও তার শেষ হম়নি। এজেলস্ বলেন 

যে মেয়েদের মুক্তি আনতে হলে বাইরের কাজে তাদের টানতে হবে বেশী। 
ধতই বাইরের জীবনে মেয়েরা পুরুষদের সঙ্গে যোগ দেবে ততই তাদের 
মুক্তি হযে সহজ । তা নইলে শশুধুস্্ীস্বাধীনতা৷ বলে চীৎকার করলে কিছু হবে 
না!" যতই যন্ত্রপাতির চলন আমাদের মধ্যে বেশী হচ্ছে--মেয়েরাও ততই 

পুরুষদের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করছে। সেজন্েই সোভিয়েট রুশিয়াতে আজ 

মেয়েবা! সম্পূর্ণ স্বাধীন হতে পেরেছে । সেখানে যেয়েরা ঘরকন্া করে, সন্তান 
প্রতিপালন করে, আবার বাইরে কাজও করে ! 

মেস্কেদের আধিপত্য কমলেও তখনো কিন্তু কাজের অস্ত ছিল না তাই 
বলে।. তারা কাপড় বুনত, ফসল বেছে ঘরে তুলতঃ. আর সন্তান প্রতি- 

পালন করত। কিন্তু আগের মত আর তারা সংলাঞ্ষের সর্বময় কত্রী রইল 
না। বাড়ীর বাজে মানুষ এখন ধমক খেত না, বরঞ্চ তাকাই মেয়েদের 
ধমকাতে লাগল । পুরুষরা 'জন' থেকে বেড়িয়ে গেলে চাষবানের ক্ষতি হয় 



গলপ 

বলে এখন থেকে বিয়ের পরে আর তারা মেয়েদের পরিবারে চলে যেত না। 

৪ 

সবাই চাইত পুরুষদের আটকে বাঁধতে । আগে তো আর এ ব্যবস্থা 
কাজেই নতুন হালচাল শিখে নিতে অনেক দেরী. হ'ল চলত না! 

লকলের। 
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মান্গষের বর্ষার অবস্থা ২৫ 

আগের সমস্ত সংস্কার খুব ধীরে ধীরে ভাঙতে থাকে । তখনকার সমাজে 
চল ছিল ন! বলে বুড়োরা এসব জিনিষ ভাল চোখে দেখত না। তারা 

বলত, এ আবার কি? আমাদের আমলে তো এমন ছিল না! চিনি 
দেখে এলাম বর ক'নের বাড়ী চলে যায়--আর এরা কি বলে! বরই 
ক'নেকে বাড়ী নিয়ে আসবে! সব গেল, জাত ধন্ম আর কিছু থাকল 

না! ষে বিয়ে করে বৌকে বাড়ী নিযে ষেত তাকে সবাই দোষ 
দিত। কাজেই সকলে গোপনে চুরি করে বিয়ে করে বৌকে বাড়ী 
নিয়ে ষেত। ক্রমে ক্রমে বু যুগ পরে সকলে এই নতুন বিয়ে ব্যবস্থা 
মেনে নিল। 

মেয়েরা নতুন সংসারে এসে শ্বামী, শ্বশুর সকলের সেবা করতে লাগল। 
তাদের সে আগের স্বাধীনতা আর রইল না। পুরুষই হ'ল সংসারের সর্বময় 

কর্তা। এই ব্যবস্থাকে পণ্ডিতরা বলেন পিভৃশাসন”--মানে, 
নি ২ 1 ৯ শাসনে সবাইকে থাকতে হয়। এর্ট উনি ৮ শ্িশীক 
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পিতৃশাসন স্থাপনের সময়ে মানুষেরও অনেক উন্নতি; পুন আমাদে 

ঘরে ঘরে কত চমৎকার জিনিসপত্তর আছে। বংবেংঞ্এহ-টার্মটি 

বাসন, কত সুন্দর হ্থম্দর চায়ের কাপ, ভিস্, কত ছুরি কাচি-_-তার ইয়ত্। 

নেই। 

এসব জিনিব এক মুহূর্ত কাছে না থাকলে যেন সবাই চোখে অন্ধকার দেখি ! 

কিন্তু এসব একদিনে হয়নি তা জানো কি? 

'জনযুগের শেষে মানুষ তামা আর ব্রঞ্ত আবিষ্কার করে। অনেক আগে 

পৃথিবীতে তামার তাল কুড়িয়ে পাওয়া ফেত। চারদিকের সেই সব সবুজ তাল 

হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে পরে আগুনে ঢালিয়ে মানুষ নিজের কাজের মত করে তৈরী 
করেনিত। 



২৬ ইতিহাসের গল্প 

এর আগেই ;বলেছি যে মিশরে প্রথম লেখা শুরু হয়। তামার ধাতুর 
আবিফারও হয় সেখানে প্রথম । তখন থেকে মানুষ তামার অস্ত্রশস্ত্র বানাতে 

থাকে । এবার জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করে সেখানে চাষবাস করা আগের চেয়ে 
অনেক সহজ হ'ল। জঙ্গলের শক্র বাঘ ভালুকের হাত থেকে বীচার জন্ভেও 

মানুষ এঁ সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করত। 
জঙ্গল পরিষ্কার করে ষে সব জমীতে নতুন চাববাস করা আরস্ত হয় সে সব 

জমী কাদের সম্পত্তি বলতে পার ? এখন হয়তো! কত বড় বড় জমিদ্বারকে তোমবা 

বলতে শুনে থাকবে £ “আমার দশ হাজার বিঘা! জমী তবুও কিছু করতে পারি 

না।” কিন্ত তখনে! জমী “আমার; "তোমার কি অন্ত কারুর নিজের. সম্পত্তি ছিল 

না। জমীতে ছিল সমস্ত “জনে'র ক্্তত্ব। মানে কোন লোক নিজের ইচ্ছে কি 
খেয়াল খুসী মত জমী কেনাবেচা করতে পারত না। তবে চাষের যন্ত্রপাতি 
ছিল প্রত্যেক মানুষের আলাদা । 

কিস্ত মান্ষের লোভ একবার বাড়তে থাকবে আর থামে না । ঘখনই লোক 

অস্ত্রশস্ত্র আরও অনেক জিনিসকে নিজের সম্পত্তি করে ফেলল তখন থেকেই সে 
চাইল এ সম্পত্তি আরও বাড়াতে । এক এক দল নানা উপায়ে নিজেদের পশুর 
সংখ্যা বাড়াতে লাগল । কোন পরিবার ক্ষেত চষতে লাগল । ফলে একদিন 

দেখা গেল যে সমাজে আগের মত সেই সমান সমান ভাব আর নেই। প্রত্যেক 
জনেই জোর করে বাইরের 'জনথেকে বিজিত অনেক দাস থাকত । 
শুধু তাই নয় এখন 'জনের' মধ্যেই বড় ছোটর পার্থক্য দেখা দিল। এক এক 
পরিবারের এক একরকম সম্পত্তি হওয়ায় আগের সেই সাম্যবাদী সমাজ 

আর টিকে থাকতে পারল না। 

জনের মধ্যে তখন আগের মত বিয়ের ব্যবস্থাও রইল না। বাপ মা, 
ছেলে মেয়ে নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন পরিবার আলাদা! হয়ে পড়ল। এই সমস্ত পরিবার 
নিয়েই ক্রমে আধুনিক লমাজের গোড়া পত্তন হয়। যে পরিবারের যেমন ইচ্ছে 
হ'ত তারা তেমনি চাষবান করত । 

৪ ক ১ 

আরও বহু যুগ পরে মান্গষ লোহা আবিষ্কার করেছিল। 



মানুষের বর্বর অবস্থা ৭ 

আগের মিশকর, মেসোপোটেমিয়া ও প্রাচীন সিন্ধু উপত্যকার ভারতীয়বাও 

লোহার ব্যবহার জানত না। লোহার পরিচয় আমরা প্রথম পাই শ্রীষ্টপূর্ব চার 
পাঁচ শতাব্দীতে । তখন এক মজার ব্যাপার হ'ত। তামার কোনও জিনিষকে 
লোকে বলত লোহা । লক্কা্থীপে এক বিরাট মঠ আছে। তাঁকে বলা হুয় 

“লৌহ-মহাপ্রাসাদ? । কিন্ত সেটা মোটেই লোহা বিয়ে তৈরী হয়নি । আগা- 

গোড়া তামায় তরী হলেও তার নাম হ'ল 'লৌহ-প্রাসাদ' । সংস্কৃতে লোহার 
নাম হ'ল “অয়স্ঃ | এই অয়স্ শব্ধ থেকেই ক্রমে ক্রমে ইংরাজী “আয়রণ শবের 

জন্ম হয়েছে । কিন্তু প্রাচীন বৈদিক কালে “অয়স্, শব্ধ তামা বোঝাতেই ব্যবহার 
করা হ'ত। তামার পরে যখন লোহা অবিষ্কার হল তখন তার নতুন নাষ- 
করণের চেষ্টা হ'ল। প্রথম প্রথম তায় পু তে লোকে বলত “তাত্্র অয্মন্*-_ 

আর লোহা বোঝাতে “কৃষ্ণ অয়্, ছি ১৯ অনেক পরে তামার জন্যে “তান 
লোহার জন্যে শুধু 'অয়স্* কথার হ্হি হয়। 

লোহার মত ধাতুকে নিজের কায়দায় এনে ফেলে মাহুষের শক্তি গেল বছণ্ডণ 

বেড়ে । লোহার লাঙ্গলের ফল! দিয়ে এখন কত ভাল করে জমী চষা যায়। আবার 
লোহার কুডুলে গাছকাটা কত সহজ ! ছুতোররা লোহার অস্ত্রশস্ত্র পেয়ে নিত্য 

নতুন জিনিস বানাতে লাগল । এমনি করেই আগের ষুগের অসহায় মানুষের 
সহায়সম্পত্তি বাড়তে লাগল দিন দিন। এ সব সম্পত্তি আর আগের মত 
“জনের সকলের হাতে গেল না। খালি কয়েকজন লোক এগুলো দখল 
করে ফেলল। মানুষ কাপড় বোন! শিখল, ভাল ভাল বাঁননকোসন বানাতে 

পারল, শক্ত শক্ত বাড়ীঘরও তৈরী করল। আগের কুঁড়ে ঘরের জায়গায় দেখা 

দিল ইট আর পাথরের দালান কোঠা ! 
আগে একজন লোকই সব রকম কাজ করত। এখন একজনই 

যতকিছু কাজ এক! করত না। কেউ হয়তো! দিনরাত ছুতোরের কাঁজই 
করছে। ঠকাঠক্ করে কাঠ কাটছে আর হরেক*রকম আসবাব পত্র 
বানাচ্ছে। আবার কেউ হয়তো! খালি দিনরাত কাপড় বুনছে। ভার বাড়ীতে 
তাত চলার বিরাম নেই। কেউ হয়তো শুধু চাষাবাদ নিয়েই ব্যস্ত থাকে, 
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'আবার কেউ পঞুপালন ছাড়া অন্য কাজে মন দেবার অবনর পেল না। এইভাবে 
কাজের ভাগ হওয়াকে বল! হয় “শ্রম বিভাগ? | বর্বর যুগের শেষে পশুপালক ও 
কারিকরের শ্রমবিভাগ বেশ সুম্প্ হয়ে উঠেছিল । 

এইরকম নানাভাবে লোকজনের কাজকর্দ অনেক বেড়ে গেল । দেখতে 

দেখতে প্রত্যেক “জনের লোকও গেল বেড়ে । এত বড় বড় «জন' মিলিয়ে 

মিশিয়ে এক করে রাখা হয়ে ঈলাড়াল ভয়ানক কঠিন। আগের মত তো এখন 
সবাই সমান নয় যে প্রত্যেকে প্রত্যেকের সখ স্থুবিধ! দেখে বুঝে শুনে কাজ 
করবে! প্রত্যেক 'জনের'ই দুই শক্র ছিল--ভিতরের আর বাইরের । যে সব 

পারীব সমাজে ছিল অত্যাচারিত তারা নব সময় বিদ্রোহ করতে চাইত । আর 

বাইরের শত্র তো যুদ্ধ করবার জন্যে/ঃডিয়েই রয়েছে । কাজেই সেই সব 
শত্রুর হাত থেকে বক্ষা পাবার জীি্িকিতগুলে! একই ধরণের 'জন* একজোট 
হয়ে থাকতে চাইল। 

যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্তে তাদের সব সময়ের সেনাপতি দরকার হ'ল। আগের 

“জনযুগে'র যেমন সকলে মিলে সভা করার ব্যবস্থা ছিল এখন তাই ভেঙে, বাড়িয়ে 
সেনাপতি, প্রধানদের সংঘ আর কুলের সকল্ের সভা-_এই তিনটি ব্যবস্থার মধ্যে 

দিয়ে দেশ শানন হ'ত । 

লোকের লোভ বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে লুঠতরাজ আর যুদ্ধও বেড়ে গেল। 

কেউ আত্মরক্ষার জন্য নিজেদের কুলের চারদিক ঘিরে বড় বড় দেয়াল দিয়ে 

দিল আর কেউ সেই দেয়াল ভাঙবার জন্য দিনরাত চেষ্টা করতে লাগল । 

যতই বাইরের যুদ্ধ-বিগ্রহ চলতে লাগল, ততই সেনাপতি কুলের ভিতরে নিজের 
ক্ষমতা বাড়িয়ে নিল। এমনিভাবে এল সেনাপতির ছেলেকেই সেনাপতি 
করার প্রথা । সেনাপতির ক্ষমতা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তার সাঙ্গোপাঙ্গেরও 

ক্ষমতা বুদ্ধি হাল। ফলে গ্রত্যেক কুলের ভিতর দেখা দিল একদল 

শাসক-শ্রেণী। আগেল সেই ্বেচ্ছায় শাসনের কাল আর রইল না। 

এক এক দল শাসক এখন নিজেদের খেয়াল মত দেশ শাপন করা শুরু 

করুল। 
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মানুষের যতদিন জঞানধারণা কম ছিল, ততদিন মানুষ চারপাশের শৰ- 
কিছুকেই ভোজবাজী বলে মনে করত। প্রত্যেক পাথরে, গাছে ভূত প্রেত আছে 
মনে করে সে চমকে যেত। .বখন মানুষ চারপাশের জগতকে বুঝতে শিখল 

তখন ধীরে ধীরে তার ধারণা বদলাতে লাগল । দেবতার উপর মানুষের বিশ্বান 
লাগল কমতে । সাধারণ লোক বেশ বুঝছিল যে দেবতার নাম কবে যতই 

কেন বলা হ'ক না, সমাজে সত্যিকারের সাম্য আর ছিল না । পুরোহিত! 

এসে জনদসাধারণ আর শাসকদের মধ্যে দীড়িয়ে পড়লেন । তারাই যেন 

দেবতাদের প্রতিনিধি! তারা বললেন যে, সমাজ যেমন আছে তা দেবতাদের 

ইচ্ছেতেই অমন হয়েছে । তার বিরুদ্ধে কথা বলা অন্যায় । এমনিভাবেই 
ক্রমে রাজা আর পুরোহিতের মধ্যে একজোট ভাব দেখা দিল। তাদের কাজ 
হ'ল গরীবদের হয় ভুলিয়ে নয় জোর ক'রে শাসন করা । 

সভ্যতান্ন আন্নন্ত 

বর্বর সমাজের শেষে মানুষের যে অবস্থা ছিল, তাকেই সভ্যতার গোড়া 
বল! হল। সভ্য বলতে কিন্তু সদাশয়, পরোপকারী এসব কিছু মনে কর না। 

'বর্ধর মমাজেরই শেষের দ্বিকে মানুষে মানুষে তফাৎ হয়েছিল। গরীব, 

বড়লোক, দা আরও কত কি। একজন আর একজনকে শোষণ করে, 

লুঠতরাজ করে তবেই তারা সভ্যসমাজে উঠেছিল ॥ মানুষের সভ্যতার 
ইতিহামের পিছনে আছে একদল শোষিত, নিপীড়িত, দীনছুঃখীর করুণ 

কাহিনী । 

মিশরের মন্দিরের গায় ষে কত এ রকম করুণ ছবি আছে তার লেখাজোখ। 

নেই। একটি ছবিতে, এক লম্বা বন্দীর সারি দালান গাথবার জন্ত ইট তৈরী 

করছে। একজনের ঘাড়ে ইট বোঝাই বাক; সে ছুই হীতে তা ধরে আছে। 
আর একজন জল আনবার মত বাকে বরে ইট বইছে। রাজমিক্্রীরা দেয়াল 
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গাথছে আর একজন বাবু তাই তদারক করছেন মৃস্ত ইটের উপর বসে। 
হাতের ছড়ি ঘুক্িয়ে তদারক রূরাই ভার কাজ। আরও একজন বাবু তাঁর 
হাতের লাঠি দিয়ে ভ্রীতদাসদের মাথায় বেদম মারছেন । 

আগের সব সমাজ থেকে এই সমাজ হল সম্পূর্ণ আলাদ]। শ্রমবিভাগ" 
হযার ফলে এখন এক একটি পরিবার বিশেষ বিশেষ জিনিস বানায়। 

যে সব জিনিস তৈরী হচ্ছে তা বিক্রী করাও সমস্যা! টাকা পয়স৷ না 
থাকলে লেনদেন হবে কেমন করে? তাই যে সব ধাতু 

পাওয়া ষেত তা দিয়েই কোনও রকমে লোক টাকা পয়সার কাজ 

চালাত। একবার টাক! পয়সা তৈরী হয়ে গেলেই ব্যবন! বেশ জমে 
উঠত। 

দেখতে দেখতে একদল ব্যবপায়ী গজিয়ে উঠল সমাজের মধ্যে। 

ব্যবসাদারেরা কিন্তু নিজেরা কোনও দরকারী কাজ করে না । সংসারের কোনও 

জিনিসই তারা নিজের হাতে তৈরী করত না; শুধু একজনের জিনিস 
কিনে নিয়ে আর একজনকে বিক্রী করাই তাদদের কাজ । কাউকে কম দাম 

দিয়ে কিনে নিয়ে সেটাই বেশী দামে বিক্রী করার নাম ব্যবসা । যারা জিনিস 

তৈরী করে, ব্যবসায়ী গোড়াতেই তাদের ভরসা দেয় যে তার তৈরী সব 
জিনিসই সে কিনে নেবে। এমনি করে প্রত্যেক কারিকরকে তারা 

নিজেদের অধীনে আনে । 

ব্যবসাসীরা ক্রমে ক্রমে দেশের বেশীর ভাগ টাকা পয়সারই মালিক হ'ল। 
জিনিসপত্র বিক্রী করে টাক! পাবার পরে লোক টাকা পয়সার মহিমা বুঝতে 
পারল। তখন গরীবর! সেইসব মহাজনদের হাত পা ধরে টাকা পয়সা ধার 
করত। দেখতে দেখতে টাকা পয়সা! ধার দিয়ে স্থদ আদায় করাই এক 

নতুন আয়ের উপাস্ন হয়ে দাড়াল। মহাজনদের কাছ থেকে যে একবার টাকা 
ধার নেবে, তার আর রেহাই নেই। বড়লোকের অত্যাচারে তার জীবন 
বিষময় হয়ে উঠত । কিঞ্ত দেশের রাজত্ব বড়লোকদের হাতে বলে তার সব সমস্ব 

মহাজনদের দিকেই রায় দিত! 
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* টাঁকা»: পয়সা, দাসধাসী, জিনিলপত্তরের সঙ্গে সঙ্গে জমীজমাও 
মাছের নিজের নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে গ্লাড়িম্নে গেল। খআগের মত 
জমীর জন্য 'জন' কিংব! কুলের, কাছে জবাবদ্ধিহি করতে হ'ত না। তোমরা 

হয়তো ভাবছ যে জমী তো! নিজের হওয়াই ভাল। যেমন খুনী তেমন চাষ 
করব যেমন ইচ্ছে তেমন ফসল ফলাবো। কিন্তু যারা গরীব তারা কি 
করবে? তার! তো টাকা খরচ করে সব সময় ভাল ভাল জিনিস লাগাতে 
পারবে না। তাদের তখন বাধ্য হ,য়ে মহাজনের কাছে জমী বাধা দিয়ে টাকা 
ধার করে খরচ চালাতে হবে। একবার মহাজনের হাতে গেলে কি বক্ষ 
আছে? ভিটে-মাটি উচ্ছন্ন দিয়ে তবে সে ছাড়বে । 

দেখতে দেখতে কয়েকজন বড়লোক সমাজে অসীম ক্ষমতাশালী 
হয়ে পড়ল। তাদের কিস্তু টাকা-পয়সা ধনদৌলত বাড়বার মুলে রয়েছে 
সমাজের বেশীরভাগ গরীবদের খাটনি। যারাই একটু পয়সা করল তারাই 
তখন বেশী দাসদাসী রাখতে লাগল । যত দাসদাসী থাকবে ততই তো তাঁদের 
খাটিয়ে আরও বেশী পয়স। রোজগার কর! যাবে কি না! লোকে তখন 
মান্ষকে জোর ক'রে ধরে এনে অন্ত সব জিনিসপত্বরের মত হাটে.বাজারে 

বিক্রী করত। এখন তুমি যেমন তরিতরকারী কিনতে বাজারে যাও, তখন 
তেমনি ক্রীতদাস কিনতে বাজারে যেতে। সে বাজারে হয়ত কত রকমের 
মাছ্ষ দেখতে ;ঃ তোমার যাকে পছন্দ হ'ল তাকে কিনে নিয়ে এলে। একবার 
কেন হয়ে গেলে সে তোমারই সম্পতি হয়ে গেল। - তার আব মুক্তি নেই । 

এক প্রভু মরে গেলেও মে তার ছেলের সম্পর্তি হত। সমাজে তার 
কোনও স্থান ছিল ন1; এমন কি নে প্রভুদের সামনে কথাও উচ্চারণ করতে 

পারত না। আকারু ঈঙ্গিতে তার মনের ভাব বোঝাতে হ'ত। প্রতুর 
সামনে কথা বলা নাকি ভয়ানক গহিত। 

কোন অনাদি কাল থেকে শুর হলেও পৃথিবীতে দাস-প্রথা সেদিন পর্্স্ত 
প্রচলিত ছিল। ভারতও 1 থেকে বাদ যায় নি। | 

'সভ্য-সমাজে পরিবারের মধ্যে পুরুষই ছিল সর্বেসর্ধা ! সমাজে তখন 
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থেকেই এক বিবাহপ্প্রথা বহ জায়গায় গ্রচলিত ছিল। কিন্তু এশিয়াতে এ নিমুম 

খাটেনি। হিন্দু, ইয্সাদী, চীনা সব দেশেই পুরুষের বছুবিবাহের প্রথা দেখা যায়। 
গল্পে উপকথায় সব'ব্যাপারেই পুরু হয় : 

«এক যে ছিল রাজা--তার ছিল সাত রাণী ! 

কু, দশরথ সব আদর্শ পুরুষেরই বই বিয়ে। কেবল রামচন্দ্রের ক্ষেত্রে একটু 

তফাৎ দেখা যায়। 



ইতিহাসের গল্প 

(দ্বিতীয় খণ্ড) 

জ্ঞানবৃন্ধ মিশর 

আফ্রিক! মহাদেশের ম্যাপ খুললে দেখতে পাবে যে উত্তর-পূর্ব কোণে একটি 
বড় নদ প্রবাহিত হয়ে ভূষধ্যপাগরে মিশেছে । তার নাম নীল? (0৪) সমু 
মিশবার লময় যে দেশের মধ্য দিয়ে নদটি প্রবাহিত হয়েছে তারই নাম মিশর | 

মান্তুষ চিরকালই খাবারের লোভে দেশ বিদেশে বেড়িয়েছে। যেখানেই 

কিছু না কিছু খাবারের সন্ধান পেয়েছে সেখানেই মাছ্ষ গিয়ে আত্তানা 
গেড়েছে ! নীল নদ্বের উপত্যকার জমী খুব উর্কর। প্রত্যেক বদর নিয়মিত 
ভাবে নীল নদের ছুই কুল ছাপিয়ে বন্তা হয়। চারদিকে তাকালে তখন 

জল আনু জল, কেবল জলই চোখে পড়ে। কোথাও যেন স্থলের 

চিহ্ন নেই। তারপরে যখন সেই জল শুকিয়ে যায় সেখানে পড়ে থাকে 
মস্ত পুরু পলিমাঁটির সর। পলিমাটিতে ফসল হয় সব চেয়ে ভাল, সেইজন্তে 

প্রত্যেক বৎসর বস্তার পরে সে দেশের লোকদের আনন্দ সেখ কে! | 

রতবতাত্বিকদের মতে, যাকে আমরা! পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মরুভূমি "সাহাবা 

খলি চিরদিন সেট মমি ছিল না। বর্ষের যুগের আমলে সাহারা নি 



৩৪ ' * 7? ইতিহাসের গল্প 

ফলমূলে_ ভরা চ্ৎকার শ্ত-সামল মাঠ । সেই অঞ্চলে মাহ্যই বোধ হয় 
সর্বপ্রথম ফলমূল, সঞ্চয় আর শিকার করা ছেড়ে নীল নদের তীরে এসে চাষবাস 
আরম্ভ করেছিল! সাহারা অঞ্চলে অনেক জংলা যব গাছ হস্ত, সে সব 
যব খেয়েই ওদেশের লোক বাঁচত। 

নীল নদের অঞ্চলে বৃষ্টি নেই । কিন্তু বুট না থাকলেও নদীর বস্তার জল 
মাহ জমিয়ে রাখত। সেইসব জল আবার খাল কেটে এদিক সেদিক নানা 
শান লিজা ক্ষেতে আর 

বাগানে আন- 

বার বন্দোবস্ত 

করা হ'ত। এই 
ভাবে জলসেচন 

কবে চাষবাঁস 

মিশরেই প্রথম 
আবিষ্কার হয়। 

মিশরের 

লোকরাই খতু 
পরিবর্তনের 

জান বেন 
নি ৪  করে। পে- 

মিশরের উপত্যক। কালের লোক 

মোটেই জানত না যে গ্রীষ্মের পর বর্ষা, বর্ষার পর শরৎ, তারপর হেমস্ত, 

শীত, বসস্ত এভ সব ভিন্ন ভিন্ন খতু আছে। নীল নদের দেশের লোকর! 

দেখত যে একটি নির্দিষ্ট সময়েই নদীতে বান ডাকে । যখন চারদিকে গরমের 

চোটে আগুন জলছে, 'ক্ষেত খামার পুড়ে যাচ্ছে তখন থেকেই চাঁধীত্বা প্লাবনের 

আঁশায় বসে থাকত | তাদের সব সময়েই ভয় হত যদি এবার প্লাবন না হয়! তাই 

তাঁরা নর্দী-দেবতার্কে সন্ত করার জন্য নানা উপচার নিয়ে যন্দিরে মন্দিরে পৃঙ্গা 
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দিত | সেকালের গুরোহিতরাই নদীর' প্লাবন বিশেষ করে লক্ষা করতেন ধ্ 
লোক তাদেরই কাছে যেত ভরসা নিতে যে এবারও প্লাবন সত্যি ত্য হবে কি 
না। এখনো! মিশরের সব মন্দিরের গায় বন্তার ক্কীতি মাঁপবার বন দাগ রয়েছে। 
এক প্লাবন থেকে আর এক প্লাবন আনার সময়কে তারা এক বৎসর বলত । 

আরও আগৈর যুগের মাহুযকে. দিনের. মধো অন্ততঃ যোল সতেরো ঘণ্টা 
ব্যস্ত থাকতে হ'ত খাবারের খোঁজে । কিন্তু মিশরে বন্যার নাহায্যে চাষবাস স্হ্জ 

হওয়ায় লোক একটু অবসর সময় পেল। চাঁধবাসের ফলে মানুষ জংলী অবস্থা, 
ছেড়ে বর্বর অবস্থায় পৌঁছেছিল। তখন আর মানুষে মানুষে সাম্য ছিল ন1। 
নানা জন্তর নামে তখন চষ্লিশটি টুকরে! টুকরো "কুলে মিশর বিভক্ত ছিল। . 

হাতে একটু অবসর পাওয়ায় মিশরের চাষীরা নানা রকম প্রশ্ন নিয়ে মাথা, 
থামাতে থাকে । আকাশে এত অগণিত ফুলের মত কি সব দেখা যায়? 
সেগুলো কেমন করে সেখানে গেল? নীল নদেই বা নিয়ম করে কেন বন্ত। 

হয়? এই সব নানা প্রশ্ন তাদের মনে উকিঝুকি মারত | 
ৃ কুলের মধ্যের একদল বুদ্ধিমান লোক যথাসাধ্য এইসব অদ্ভূত প্রশ্নের উত্তর 

দিত। তাদেরই মিশরের লোক বলত 'পুরোহিত' । কুলের সবাই তাদের 

সম্মান করত। তারা ফতই মাথা খাটিয়ে নানা প্রশ্থের জবাব দিতে আস্ত 

করল কুলের লোকরাও ততই তাদের সর্বজ্ঞ ব'লে মনে করতে লাগল। 

পুরোহিতরা লক্ষ্য করে দেখল যে, নীল নদের প্লাবনের সময় একটি 

নক্ষজ আকাশে যে জায়গায় থাকে ভারপরে ক্রমে ক্রমে আর সে-এঁ জায়গায় 
থাকে না, অদৃশ্ হয়ে যায়। পরে যখন বস্তার সময় আসে তখন তাকে ঠিক 
আবার ষথাস্থানে দেখতে পাওয়া যায় । এই নক্ষত্রটির নাম 'লুব্ধক” | লুব্ধক নক্ষ- 

ত্রের উদয় আর অন্তর সময়কে সমানভাবে ভাগ্ন করে নিয়ে তার! (সৌরবর্ষের 
হিসাব বের কবেন। 

যতই নু যেতে থাকে ততই বর্ধর অবস্থার ফোষের দিকে, মিশরের 
কয়েকটি ল মিলিয়ে এক বেরাদরী বা ( ৮৮৯৮) গঠিত হয়। 
এবং অবশেষে মিশরের টুকরে! টুককো চল্লিশটি কুল মিলে একটি সংঘ 



গঠিত হাল'। কাঁলক্ষমে তা পরিণত হয় এক রাজার রাজস্মে। রাজা 
আব তার সাঙ্গোপগাঙ্গ নিয়ে হ'ল শাসকশ্রেমী। আমাদের দেশে যাঁদের ক্ষত্রিয় 
বলা হয়. এরা তাদেরই মতন।.মিশরের বাজার উপাধি হ'ল ফেয়াবো 
(20080) ফেয়ারো কথার মানে হচ্ছে “থে বড় বাড়ীতে থাকে”। 

সমাজে গরীব আর বড়লোক থাকার ফলে শাসকশ্রেণীকে সব সময় সাবধান 
থাকতে হ'ত, যেন কেউ বিদ্রোহ না করে। যারা গরীব, তাদের কি ভাবে 

ভুলিয়ে রাখা যায় ভার চেষ্টায় বাজা আর পুরোহিতরা তখন এক হ'য়ে গেল। 
সমাজের সবাইকে পুরোহিতরা বোঝাল যে রাজা হচ্ছেন দেবতার অংশ। 
কাজেই তিনি সমাজের সকলেরই ভাল করেন ।- পুরোহিতরা সমাজের গরীব- 

দের আরও বোষাল যে পৃথিরীর স্থখই বড় কথা নয়। পরকালের নুখই 
মত্যিকারের সখ । এ জীবনে যে যত কষ্ট করবে পরের জন্মে নে ততই 
স্থখী হবে। 

এইভাবে পুরোহিত ও শাসকশ্রেণী ছু'দল মিলে সমাজের গরীবদের শোষণ 

করত। তখনকার মিশরদেশে এ ছুই শ্রেণী বাদে বেশীর ভাগ লোকই ছিল 
জ্রীতদদাস। প্রজার কাছ থেকে রাজা জোর করে শস্ত আদায় করতেন। 

অনেক প্রাচীন ছবিতে দেখা যায় ষে চাষীরা শুস্ত এনে বড়লোকদের 

ভাড়ারে জমা করে দিচ্ছে, চাবুকের তাড়নায় নৌক। তৈরী করছে, খাঁজনা ন! 
ঘেওয়ার অপরাধে প্রভুর কাছে মার খাচ্ছে! রাজা আর পুরোহিতদের অত্যা- 

চার এত অসহনীয় ছিল যে অনেকে দিনে ছু'মুঠো খেতেও পেত না। তাদের 
'আগেরই মত জংল! জমীর শেকড় বাকড় খেয়ে প্রাণধারণ করতে হ'ত। 

.পুরোহিতদের এক অদ্ভুত ধারণা ছিল যে, কেউ মরে গেলে তার নিজের 
পরীর না! হ'লে তার আত্ম! ম্ব্গরাজ্যের দেবতা ওসিরিসের' কাছে যেতে পাবে 

না। সেজন্ত কেউ মরে গেলেই তার শরীর একরকম ওষধ দিয়ে লেপে দেওয়া 
হস্ত। এই প্রলেপের নাম পারম্য ভাষায় 'মুমী'। তা! থেকেই এ প্রলেপ 
মাখা শরীরের নাম হয় “মামী । তারপর বিরাট লম্বা কাপড়ে সারা শরীর 
আবৃত করে তাকে কবরে নিয়ে যাওয়া হ'ত। কবর না বলে তাকে আর 
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একটি বাড়ী বলাও চলে। কারণ সেই কৰবে মুত ফর খাকত' হত রকমের 
আসবাব পত্র, সাঁজ-সরঞ্চাম, গানের. যন্ত্রপাতি, ঠাকুর, চাকর, মিশ্্ী, মুচি লব 
রকমের পুতুল) বেঁচে থাকবার সময় যাঁরা ছিল সঙ্গী, মরে গেলে তাদের পুতুল 
পাঠিয়ে দেওয়া হ'ত কবরে ! 

অনেক আগে পাহাড়ের গায় এইনব কবর খোঁড়া হত | কিন্ত মিশরীয়রা 

ক্রমে উত্তরে চলে আসতে থাকে । তখন কেউ মার! গেলে তাকে মরুভূমির 
ভিতরেই কবর দিতে হ'ত। কবর দেবার কয়েকদিনের মধ্যেই চারদিকের 
অস্ত আঁনোয়ার সেই 'সব কবর খুঁড়ে মড়ার শরীর টেনে বের করে 
ছিড়ে টুকরো টুকরো করে খেত। জীব্জন্তরা যাতে মড়ার শবীর 
বের করে ফেলতে না পারে সে জন্যে মিশরীল়্রা প্রত্যেক কবরের 
উপর পাথর চাপ! দিয়ে রাখত। যারা বড়লোক তারা অনেক ক্রীতদাস 
দিয়ে বড় বড় পাথর এনে কবরের উপর চাপা দিত। যেত বড় লোক 
তার কবর হ'ত তত উচু । সেই সব পাথরে নানা রকম কারিকুরিও করা হস্ত । 
এগুলোই হচ্ছে বিশ্বের সপ্তম আশ্চর্যের অন্ততম আশ্র্ধ্য মিশরের “পিরামিড !* 

মিশরের ভাষায় “উ'চুকে? 'পির-এম উম" বলে। তাথেকেই উচু জিনিষ 

বোঝাতে পিরামিড শবের উৎপত্তি হয়েছে । 
কিন্ত মিশরের পিরামিড হ'ত কি করে জানো ? * শোন তা হলে । দেশের 

হাজার হাজার লোককে বেগার থেটে দিতে হ'ত রাজার পিরামিভ তৈরী 
করবার জন্তে। সমস্ত পিরামিডের মধ্যে রাজ। 'খুফু'র (প্্ছ ) পিরামিভই 
সবচেয়ে উচু । নিজের লমাধি মন্দির গড়বার জন্মে তিনি তিরিশবছর ধরে 
হাজার হাজার লোককে বেগার খাটিয়েছিলেন। বড় বড় পাথর ঘাড়ে করে 

বয়ে আনতে হ'ত তাদের। একটু বি গাফিলতী হ'ত তো অমনি সপাং 
করে চাবুক পড়ত পিঠে । হাজার হাজার লোকের গায়ের ঘাম আর চোখের 

ছলে নিম্মিত হয পিরামিভ। * 
সব রাজাই কিন্তু খুফ্ুর মত অত্যাচারী ছিলেন ন1। কখনো! কখনো 

খুব ভাল বাজাও মিশরে ছিলেন। তিনি হয়তো নিজের সন্তানের মত প্রজা 



৩ র্ ইতিহাসের গল্প 

পাজন করতেন বীশু্রীষ্টের জন্মের প্রায় তিন হাজার বছর আগে হে 

নামে এমনি একজন সদাশীল বাজ! ছিলেন মিশরে । অন্নহীনকে অর, 
বস্তুহীনকে বন্থ (দওয়াই ছিল তার কাজ। প্রাচীন লেখা থেকে দেখা যাক্স 
ঘে অনাথদের তিনিই ছিলেন আশ্রয়! গরীবদের মধ্যে বেছে বেছে ভাল 
লোকদের রাজদরধারে কাজও দিতেন। 

কিন্তু হেস্কুর মত রাজ! তো! ছিলেন না সকলে । কাজেই তাঁদের আমলে 
গরীবদের দুঃখের শেষ থাকত না। যখন দুঃখ কষ্ট একেবারে অসহ হয়ে উঠত 
তখন বাধ্য হয়ে, প্রজারা বিদ্রোহ করত। পণ্ডিত ডেলক্রইক একটি 
লিপিতে দেখেছেন যে একবার ক্রীতদ্বাসরা! অত্যাচার লহ করতে না পেরে 
বিদ্রোহ করেছিন্ব। বিদ্রোহীর! রাজার গদী পধ্যস্ত অধিকার করে নিয়েছিল । 

প্রায় তিনশো! বছর ধরে সেই বিদ্রোহীদের রাজত্ব চলেছিল মিশরে । 

কিন্ত যখনই গরীবরা অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলতে চাইত তখনি 

পুরোহিভরা তাদের সম্পর্কে নানা কুৎনা রটন! করে দাবিয়ে রাখবার চেষ্টা 
করত। | 

অনেক কষ্টে বহুদিনের চেষ্টার পর দক্ষিণ দেশ থীবসদ্ধের সামস্তরা পুরো- 

হিতদের সাহায্যে সে বিদ্রোহীদের পরাজিত করেছিল। তখন থেকেই থীবস্ 
প্রদেশের সামন্তরা মিশরের গদীতে বসে । মিশবের গরীব ক্রীতদাসরা কিন্তু খুব 

বেশীদিন থীবসের সামস্তদৈর অধীনে শাস্তিতে বসবান করতে পারে নি। প্রায় 
সাঁতশো বছর পরে আবার তাদের বিদ্রোহ করতে হয়েছিল । এই সময় 

বিদেশ থেকে হিকৃশাস্ জাতি এসে মিশর দখল করে নেয়। মিশরের 

লোকরা হিকৃশাস্দের ও তাদের সাঙ্গোপাঙ্গ হিক্রদের ছুচোখে দেখতে পারত 

না। তাই যীশুহরীষ্টের জন্মের ১৭০০ বছর আগে আবার মিশরের লোক হিকৃ- 

শাসদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এবারও খীবসের সামস্তরা! হিকৃশাস্দের তাড়িয়ে 
মিশর দখল করে। তারা তখন বিশাল সৈন্ত বাহিনী গড়ে তুলে রাজ্য জয়ে 
মনোনিবেশ করে। দেখতে দেখতে বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপিত হ'ল। 
তৃতীয় খুটষসিস্ এদের মধ্যে লব চেয়ে বড় দিথিজয়ী সম্রাট বলে খ্যাত। 



ৃ : জান নির। ত্র 
রাজারাজয়ার যতই না কেন পরিবর্তন হ'ক--দেশের গরীবদের উপরে শোরুগ 

ব্যবস্থা একটুও কমোনি তখনো । একদিকে রাজা অন্দিকে পুরোহিত এনে 
ছুজনের্ই শোষণ সমানে চলছিল । কে-বড় তাই নিয়ে রাজ! আর পুরোহিতের 
মধ্যেই অবশেষে লড়াই বাধল। সম্রাট ইখনাটন্, পুরোহিতদের ধ্বংম করবার 
জন্য এক নতুন ধন্ম প্রচারের চেষ্টা করেন।. কিন্তু বুদ্ধিমান পুরোহিতরা 

প্রজাদের ক্ষেপিয়ে দিয়ে রাজার বিপক্ষে বিদ্রোহ ক্রায়॥ তাতে রান্গাই 
পরাজিত হয়েছিরেন। এবং শেষ ফেয়ারোগণ পুরোহিতদের কথামত 
চলতেন। আমাদের দেশেও এমনি ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়ের মধ্যে মাঝে মাঝেই: 

যুদ্ধ হ'ত। এমনিভাবে চলার প্রায় হাজার বছর পরে আপিরীক্গ জাতি 
পশ্চিম এনিয়া জয় করে মিশরও দখল করেছিল । মিশর তখন সার্ডানোপোলিস 

সামাজ্যের অন্ততূক্ত হয়। খ্রীষ্টের জন্মের সাতশে! বছর আগে মিশর আবার 
স্বাধীন হয়েছিল। তখন নীল নদের বন্বীপে 'সেইস, দেশের রাজা মিশর 
শানন করতেন। কিন্তু লে ম্বাধীনভাও খুব বেশী দিন টিকতে পারে নি। 
্রীষ্টের জন্মের প্রায় পাঁচশো বছর আগে পারস্তের সম্রাট ক্যামবিশেস্ আবার 
মিশর জয় করেছিলেন। 

তারপরে দারুণ উদ্ধার মত আলেকঙ্গাগ্ডার দেশের পর দেশ জয় 

করতে করতে যখন পারস্য বিজয় করে 'নিলেন, তখন মিশর হুল ম্যাসি- 
ডোনীয়ার অন্ততূক্তি। আলেকজ্াগারের মৃত্যুর পর তারই এক সেনাপতি 
মিশরে গিয়ে নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করেন-। তাতে হঠাৎ মনে হ'ত ষে 
মিশর বোধ হয় আবার স্বাধীন হয়েছিল। কিন্তু কার্ধ্যতঃ তা নয়। বিদেশী 
শক্র কখনই কারুর দেশকে স্বাধীন করতে পারে না। 

অবশেষে যীশুগ্রীষ্টের জন্মের প্রায় চল্লিশ বছর আগে রোমকর1] মিশর 

জয় করতে আমে। মিশর সাম্রাজী, ক্লিওপেট্রা ছিলেন অসামান্তা সুন্দরী । 

রোমক সেনাপতির| মিশর জয় করতে এসে তার ছলনায় আবদ্ধ হয়ে 
পড়তেন। মিশর জয় করা আর তীদ্দের হ'ত না। অবশেষে অথ্াস্টাপ নামে 
একজন রোমক সমাট ক্লিওপেট্রার ছলনায় আবদ্ধ না হয়ে মিশর জয় করেন। 



ক ভাসে গ্ 

তাঁর ইচ্ছা ছিলমহারার্ণী ক্লিওপেক্রাকে বন্দী করে রোম নগরীর রাজপথে 

বিজয় গে প্রন করযেন। লে মতলঘ টেক পেকে মহারাদী ক্রিওপেই! 
বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেন। - মিশর রোমক সাআীজ্যের অধীন হয়ে পড়ল | 

সেই যে মিশক্লের গৌরব সু্ঘ্য অস্তমিত হয়েছে তা আর উঠেনি আজ পরাস্ত । 
কিন্তু মানব: সমাজের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখবে সভ্যতার বহু 

জিনিসই আমরা পেয়েছি মিশরের কাছ থেকে । পাহিত্য ও শিল্পকলার নটি 
দেখানে। ছবি আঁকা, মন্দির নিশ্দান, সবই মিশরে আরম্ভ হয়। ভাক্কধ্যেরও 

আরম্ভ মিশরে । জ্যোতির্কিদাও বোধহয় সেখানেই প্রথম গ্রচলিত হয়। 
মিশর যখন রোমক সাম্রাজ্যের অধীন হ'ল তার কিছু পরেই খ্রিষ্টান ধর্ম্- 

প্রচার শুরু হয়েছিল । রোম কিংবা ইওরোপের অন্যান্ত দেশ যখন কেউ 

শ্রীঙ্টান হয়নি তখনই মিশর শ্রীষ্টধর্শে দীক্ষা নেয়! ফলে রোমের শাসক শ্রেণী 

মিশরের বিধর্ী খ্রীষ্টানদের উপর করত অন্তায় অত্যাচার । মিশরের খ্রীষ্টানরা 
তাদের ভয়ে মরুভূমির ভিতর গিয়ে লুকিয়ে থাকত। ধৃধূ মরুভূমির 
ভিতর বাইরের লোকের চোখের আড়ালে বানানো হ"ত ' খ্রীষ্টানদের নানা মঠ। 

ইতিহাসের রথ তোস্থির ধসে থাকেনা কিনা । রোমকরাই কালক্রমে 

খ্রীষ্টান হ'ল। তখন এল মিশরের শ্রীষ্ানদ্বের সুদিন। তারা এবার 

অন্যদের উপর অত্যাচার শুরু করে নিজেদের দুঃখের কঠোর প্রতিশোধ নেয়। 

খ্রীষ্টধর্্ম হ'ল রাজধন্ম। মিশরের অন্য ধন্মাবলম্বীদের উপর গ্রীষ্টানদের অত্যাচার 
খুব বেড়ে যাওয়ায়, সকলে রাজার হাত থেকে মুক্তির উপায় খুঁজছিল। 

_ দেশের ভিতরের অসস্তোষের সুযোগ নিয়ে গ্রীক সপ্তম শতাবীতে আরবের 
বিজয়ী মু্লিম সৈম্ভ অনায়াসে মিশর দখল করে নেয়। মিশর হ'ল এবার বাগদাদের 
খলিফার সাম্রাজ্যেরই একটি অংশ । আরবী ভাষা ও সংস্কৃতি এত শীগ্ীর 

মিশবে প্রচলিত হ'ল যে দেখতে দেখতে মিশরের প্রাচীন ভাষা ও রীতিনীতি 
সব গেল বদলে । , | 

প্রায় ছশো বছর পরে খলিফার ক্ষমতা কমে যায়। তখন মিশরের 

তুকাঁ শাঁসনকর্তার! নিজেদের স্বাধীন বলে জাহির করে। তার তিনশো 
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ব্ছর্' পরে কুজেডের ুিবী সালাদিন দিন সুলতান? হন। তার 
বংশধরের মধ্যে একজন তুরস্ক থেকে বহুসংখ্যক ক্রীতদাস মিশরে লিয়ে 
আঁসেন। এদের বলা হ'ত ম্যামলিউক (14850501515 ) বা জীতদাস। 
এত স্বেতকায় ক্রীতদাস আনবার উদ্দেশ্য ছিল শুধু লড়াই করা। কিন্তু কিছু 
কাল পরেই দুধর্ম ম্যামলিউকর] নিজেরাই বিদ্রোহ করে রাজসিংহানূন দখল 
করেছিল। তখন থেকে প্রান্ম পাঁচশো! বছর পর্যন্ত এদের বাজত্ব চলেছিল 
মিশরে | ম্যামলিউকরা নিজেদের দেশের লোক ছাড়া যিশবের কাঁউফে 
তাদের দলে নিতে চাইত না। . 

এমনি ভাবে একটানা! চলে প্রায় যোড়শ শতাবী পর্মস্ত। তাবুপর তুরস্কের 
অটোমান স্থলতান মিশর দখল করে নেন। মিশর এবার তুরস্কের অধীনে 

এল। তুকীঁ শাসনের সময় ম্যামলিউকদের কুলতানকে ফামী দেওয়া হয়। অন্ত 
ম্যামলিউকদের উপর কিন্তু কোন অত্যাচার হয়নি। তখনো তাদ্দের বেশ 
প্রতিপত্তি ছিল সমস্ত মিশবে। 
আরও পরে তুরস্কের ক্ষমতা কমে গেলে ম্যামলিউকরা প্রায় স্বাধীন 
ভাবেই মিশরে চলাফেরা করত । অষ্টাদশ শতাব্ধীর শেষে নেপোলিয়ন মিশরে 
এসে ম্যামলিউকদের পরাজিত করেছিলেন। . 

এবার আমরা চলে এসেছি উনবিংশ শতাব্দীতে । মিশরের বাজার 

উপাধি ছিল খেদ্দিভ, (11)90159 )। তখন মেহেদ আলি মিশরের খেদিভ্ | 

তিনি আধুনিক মিশর গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন। ম্যামলিউকদের ক্ষমতা 
ধ্বংস করে, এমন কি ইংরাজদেরও তিনি যুদ্ধে হারিয়ে দিয়েছিলেন। 

মিশরের বাসিন্দা চাষীদের ' ভিতর থেকেই তিনি এক বিজয়ী লেনাবাহিনী 

গড়েন। তারই আমলে মিশরে প্রথম তুলার চাষ হয়। ৮* বছর বয়সে 

১৮৪৯ লালে মেহেদ আলির মৃত্যু হ্ব। 
তার বংশধরেরা সকলেই ছিল অকন্মপ্য। ইওর্রোপের সাম্রাজ্যবাদীর! 

তখন মিশর গ্রাস করার জন্য পাগল। নীল নদের ছ্ুপাশের শস্ত স্্যামলা 

মাঠ দেখে তাদের লোভ সামলান হ'ল কঠিন। ইংরাজ ও ফরাসী বণিকবা 
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গোপনে মিশরের: খেদিতকে টাকা ধার দিয়ে বিলান ব্যসনের,. দিকে ঠেলে 
দিতে লাগল। * টাকা ধার দেবার সময় যেন তাদের বিনয়ের অবতার মনে 
হ'ত নব আদায়ের সময় কিন্ত আব সে রূপ থাকতন!। দ্ধ জাহাজ নিয়ে 
নীললদের মুখে দাড়িয়ে ভার! গায়ের জোরে স্থদ আদায় করত। 

সে সময় ১৮৬৯ খ্রীঃ লোহিত সাগর ও ভূমধ্যনাগরকে সংযুক্ত করে হুয়েজ 
খাল কাটা হয়। তোমরা কি জানো, যে এই দুই সমুদ্র জুড়ে খ্রীষ্টের জন্মের ১৪০০ 
বছর আগে ঠিক এমনি আর একটি খাল কাটা হয়েছিল? 

ুয়েজ খাল কাটা হওয়ায় ইংরাজ ও. ফরাসীদের কাছে মিশরের উপর . 
আধিপত্য করা আপ্রও প্রয়োজন হ'ল । কায়দা করে ইংরাজ প্রধান মন্ত্রী ডিজরেলী 

স্থয়েজ খালের বেশীর ভাগ অংশই মিশরের খেদিভের কাছ থেকে কিনে নিয়ে- 

ছিলেন। বাকী অংশ নেয় ফরাসীরা। ইংরাজরা ৪,*০০১০০০ পাউও দিয়ে 
খালের অংশ কিনেছিল। কিন্তু এক ১৯৩২ সালেই তারা লাভ করেছিল 

৩,৫০০১০০০ পাউওড। এখন প্রায় তেরে টাকায় এক পাউও হয়, তবেই বুঝে 

দেখ যে কি ভীষণ লাভের ব্যবসা হচ্ছে ুয়েজ খালের অংশগুলি ! 

স্থয়েজ দখলে আনবার জন্য ইংরাজরা ক্রমাগত মিশরের শাসন কাজে 
ব্যাঘাত জন্মাতে লাগল। তখন আরবীপাশ! নামে একজন সৈবিক মিশরের 

সকলের খুব প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি জন্মেছিলেন সামান্য মজুরের ঘরে; 
কিন্ত নিজের চেষ্টাতে হয়েছিলেন মিশরের দেশরক্ষা বিভাগের মন্ত্রী। তিনি 

ইতরাজদের কথা না মানায় ইংরাজরা মিশরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 'ঘোঘণা করে 

সে দেশ জয় করে নিয়েছিল। 
: এই ভাবে শুরু হ'ল মিশরে বুটিশ রাজত্ব । ইতংরাজদের সৌভাগ্যে তখন 

ফরাসীদের হ'ল ভীষণ হিংসে । তারাও ইংরাজের কাছ থেকে অনেক স্থবিধ। 

আদায় করে নিল। 

মিশরীয়রা কিন্ত নীরবে বুটিশ শাসন মেনে নেয় নি। জগলুল পাশার 

নেতৃত্বে তার! ্বাধীনতপ্সি আন্দোলন চালিয়ে যায় । এমনি করে এসে পড়ে প্রথম 

বিশ্বব্যাপী মহাসমর ১৯১৪ সালে। 



 আমাবের ভারতবর্ষের মত বিজি শমিদার শ্রেণী থাবীনভার, আন্দোলনে 
যোগ দিতে চায়নি । ইযরাজরাও তাদের লোত, দেখিয়ে নিজেবের পক্ষে টে 
ছিল। ইংরাজর! গ্ীষ্টান আর মু্সিমদের মধ্যে ভেদ স্াষ্টি করে ছেয়। যুদ্ধের 
পর মিশরীয়দের আন্দোলনে বাধ্য'হয়ে ইংরাজরা কতগুলে। সুবিধা বিয়েছিল 1 
কিন্তু তাকে স্বাধীনতা বলে না। আজও মিশর নামে স্বাধীন হলেও কার্য্যতঃ 
ইংরাজেরই অধীন 1 জগলুল পাশার দলকে বলা হয় ওয়া দ্। 

যতবারই মিশরের শাসন সভায় নির্বাচন হয়েছে ততবারই ওয়াফন্দ 'দল 
সবচেয়ে বেশী ভোট পেয়ে নির্ববাচিত হয়েছে । আর ওয়াফদ্দের চাইতো না 
বলে ততবারই ইংরাজরা সভা ভেঙে দিয়েছে। ১৯২৭ -সালে জগমুল 
পাশার মৃত্যু হয়। তার উপযুক্ত শিস্তরা এখনও জগলুলের স্বপ্র সফল 
করবার জন্ত সংগ্রাম করছেন । 

হ্র্গ্রাজ্য মেসোপোটেমিয়া 

ভিমশরের সবচেয়ে উচু পিরামিডের চুড়ায় উঠে মন কর তুমি হাজার 
মাইল দুরের জিনিষও দেখতে পাচ্ছ। তাহলে দেখবে দূরে, বহুদূরে, পাটকিলে 
মরুভূমির ঢেউখেলানে! বালুর রাজ্যের ওপাড়ে চকচকে সবুজ মখমলের মত 

যেনকি! ওটা আর কিছুই নয়। ছুটে! নদীর মাঝের ছোট্ট উপত্যকা ! 
পুরানো খ্রীষ্টাম ধর্মবগ্রন্থে একে বলা হয় স্বর্গরাজ্য। কেমন যে রহন্যে ঘের! 
রয়েছে এই দেশ তা কেউ বলতে পারে না। গ্রীকদেশীয়রা এদেশের নাম দেয়- 
মেসোপোটেমিয়া--মানে দুটো নদীর মধ্যের দেশ । এর আব এক নাম ইরাক । 

নদী ছুটোর নাম হচ্ছে ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস। এশিয়া মাইনরের ম্যাপ- 
খুললেই দেখতে পাবে আন্মেনীয়ার পাহাড়ের গা থেকে ছন্মে নানা দিকে 
এ'কে বেঁকে এব পারশ্ত উপদাগরে গ্রিয়ে মিশেছে । 

_ নীল নদের উপত্যকায় যেমন ভিন্ন ভি জায়গা থেকে লোক এসে জুড়ে? 
হয়েছিল খাবারের খোজে, এখানেও তেমনি দেখতে দেখতে লোক জন্র 
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বলতি গড়ে উঠন। ! এদেশের উপর লৌভ ছিল চারপাশের সকলের । তাই 
দিনরাত নানা বিচি কুলের মধ্যে বংঘর্য লেগেই থাকত । 
কতক হাজার বছর আগে এই দেশের সমূত্রের' কাছাকাছি অঞ্চলে 
*নুমের জাতির বধবাম ছিল। তার! ছিল খ্বেতকায়, আর থাকত পাহাড়ে 
পাহাড়ে । মেসোপোটেমিয়ার সমভূমিতে নামবার আগে থাকতেই তাদের মধ্যে 
পুজ! অর্চনার প্রচলন ,ছিল। পাহাড়ের গায় হ'ত তাদের বেদী। . নীচের 
সমভূমিতে এনে ভারা আর আগের মত উচ্ পাহাড় পেলনা। তখন সবাই 
মিলে . মাটী ঢালাই করে বড় ঝড় পাহাড়ের মত টিল! তৈরী করে তার উপর 
মন্দির বদাল। পিড়ি কেমন করে করতে হয় ত তারা জানতন!। কাজেই 
সমস্ত টিল! ধিরে ,ঘিরে তারা প্যাচানো রাস্তা বানিয়ে নিল। তোমাদের 
মধ্যে যাবা দাঁজির্পিং, শিলং গিয়েছে তাই দেখে থাকবে যে পাহাড়ে উঠতে 
গেলে প্যাচানো রাস্তা না হলে চলে না। তবেই দেখ, প্রাচীন হুমেরীয়দের 
কাছে আমাদের যুগের এপ্রিনীয়াররা এই বিদ্যা! শিখেছে ! 

লা বিরেগ প্যাচানো সবাস্। 
জুমেরীয়দের পরে *আরও নান! জাতি এসে মেদোপোটেমিয়াতে বসবা 

করেছিল ॥ তারা সবাই এসে হুমেরীয়দের সঙ্গে এমন ভাবে মিশে গেল যে 
তাদের কাউকে চেনবার কোন উপায় রইল না। কমেরীয়দের কীর্তি সেই সব চুউ 
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চড়া এখনো ্িক সেকি ছড়িয়ে আছে ।: 'আরও ব্হদিন-পরে ইহদীরা 
বাবিলনে পালিয়ে মাটার নীচ খেকে এই সম্ত চড়া আবিষ্কার করে। 
তারা এববের নাম দিয়েছিল বেবেল-এরচুড়া। 

আমাদের যুগের চল্লিশ শতাবী আগে স্থমেরীয়রা মেলোপোটেমিযাতে 
প্রথম আসে। তার পরে 'আকাদ' নামে আর একটি জাতি তাদের হারিয়ে 
দিয়ে মে দেশ দখল করে নেয়। আক্কাদর। আরব-মরুভূমিতে থাকত, আর 
তাদের কোনও ভিন্ন ভাষা ছিল না। স্থুমেরীয় ও আকাঘ জনপদপ্তলিকে প্রথম 

সভ্য সমাজ বল যেতে পারে। 

সে দেশে কখনো৷ অতিবৃষ্টি আর নদীর প্রানে দেশময় বন্ত] বয়ে ফত- 
আবার সে জল মরে গেলে প্রায়ই বছরের' কয়েক মাঁস জলের টানাটানিও বেখা 
দ্রিত। মানুষ আর গ্ররুতির লড়াইএর ভিতর দিয়েই সেখানে মাঁ্য জংলী- 
সমাজ থেকে বর্ধর সমাজের মধ্যে দিয়ে সভ্যতার কোঠায় পৌছেছিল। বস্তার 
জল আটকাবার জগ্ভ আবিফার হ'ল উচু বাধ, উচু জায়গায় বাড়ীঘর করা! 
জলের অভাব দূর করবার জন্য শুরু হ'ল বাঁধ বেঁধে জল জমা করে পরে খাল 
কেটে সেই জল ইতন্ততঃ সরিয়ে এনে চাষের কাজ কর! । এভাবে বীধ বেঁধে 

জল কাছে লাগানোর নামই হচ্ছে 'জল সেচন' | দেখতে দেখতে সমেরীয় ও ও 
আক্কাদরা চাষবাসে খুব উন্নত হয়ে উঠল। 

চাষবাস করে যতই বেশী শশ্য উৎপন্ন হ'তে লাগল-_সমাজের মধ্যেও ততই 
গরীব বড়লোকের ভেদাভেদ বাড়তে লাগল ! বাধ বাধা, চাষ করা--এই 
সব খাঁটনির কাঁজ এসে পড়ল গরীবদের ঘাড়ে। আগে যেখানে গ্রামের 
সকলে একনঙে একই ভাবে থাকত আর কাজ করত এখন সেখানে দেখা গেল 
যে, এক এক পরিবার এক এক কাজ করছে। এর পরে ঘে যত জমী 

পারল নিজের দখলে এনে নিল। ক্রমে ক্রমে ভাল জী সবই হল 

বড়লোকদের । . ছু 

গরীরদ্দের এমন ক্ষমতা! ছিল ন। যে, বিদেশী, শক্রর হাত থেকে আত্মরক্ষা 
 করে। নিজেদের বাচানোর জন্ত তার! ধর়। দিল ধনীর দুয়ারে । ধনীরা তখন 
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গরীবদের. রক্ষার টার নিজেদের হাতে নিল। এ সয়য়ে বধের ধ্ত অসশ 

আবিষ্কা হয়েছিল তার নবই ছিল. বড়লোকদের সম্পত্তি। গরীবদের বুঝিয়ে 
দেওয়া হ'ল যে, ধার! তাদের বিদেশীদের হাত থেকে রক্ষা করছে, তাদের 

ভালমন্দ সবকিছুর ভার যারা নিজেদের উপর রেখেছে--তাদের আদেশ বিন! 

াক্যবায়ে পালন করা উচিত। আগের নির্বাচিত নেতারা ক্রমে ক্রমে এই 
ভাবে নিয়মিত শোষক ও শানকশ্রেণীতে পরিণত হ*ল। 

ক্রমে এক এক কুপ্প জুড়ে সমেরীয় ও আকাদ্দের এক-একজন প্রধান দেখ! 

'দেয়। এইসব স্থানীয় রাজাদের বলা হ'ত “ইসাক' ! ইসাকর প্রকৃতপক্ষে ছিল 
জমিদার ও পুরোভিতদ্ের নেত1। গরীব চাষীদের কাছ থেকে এরা কর আদায় 
করত। প্রত্যেক চাষীকেই নিজের উৎপন্ন শস্যের একটি অংশ ইসাকদের 

'ঘরে তুলে দিতে. হ'ত। রাঙ্গন্ব আদায় করা, চাষীদের শাসনে বাখা--এইসব 
নানা কারণে ইসাকরা কর্মচারী নিয়োগ করতে আরম্ভ করে। শুধু রান্স্ 
দিয়েই চাষীদের নিস্তার ছিল না, ইপাকদের ক্কাছে তাদের আবার নিয়মমত 
বেগার খেটে দিতে হ'ত। বড়লোকদের টাঁকাকড়ির হিসাব রাখবার জন্য 

'একদল কেরাণীও সৃষ্টি হ'ল। স্থমের দেশে শক্ত মাটার পাতের উপর খোদা 

ংখ্য হিসাবপত্জ থেকে প্রত্বতান্বিকেরা একথা অনুমান করেন। ইসাকদের 

মধ্যে অনেকে বড়, বড় মন্দিরের পুরোহিত ছিলেন। মের দেশে এন্লিল ও 

আক্কাদধের শামাসা দেবীর পৃজ্জারী ছুইজনও ছিলেন ইসাঁক। নানা কুলের মধ্যে 
সব সময় যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকত ! 

পরের যুগে হয়তো কোনও প্রবল পরাক্রাস্ত ইসাক নিজে সমস্ত কুলের 
উপর একছত্র রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন! রাজায় রাজায় হ'ত লড়াই--কিস্ত 
'তার ফগভোগ করতে হ'ত গরীবদের । মিশরের মতই এখানেও পুরোহিতরা 
ইসাকদের সঙ্গে সব সময় একজোটে কাজ করত। তার! গরীবদের খালি 
বোঝাত যে ইসাকরাই দেবতার অংশ। তাদের. কথা না শুনলে পাপ হবে 
"৪ পরলোকে, স্বর্গে জায়গা হবে না! একদিকে ধন্দের দোহাই দিয়ে আর 
একদিকে অন্তরের জোরে ইসাঁকরা গরীবদের শোষণ করত। 
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 ইসাকদের আশ্রিয়ে থেকে একদল লোক ক্রমে ক্রমে ব্যবসা বাণিজ্োর পত্বন 
করে। ব্যবসা বাণিজ্য থেকে যা লাভ হত তাঁর কিন্তু সবচেয়ে বড় ভাগটিই 
যেত ইসাকদের হাতে । | 

এইভাবে সে দেশে গরীব আর বড়লোকের ভেদাভেদ চলল বেড়ে। 

অত্যাচার অসহ হ'লে মাঝে মাঝে গরীবদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখ। দিত, 

আগে যখন, সমাজের সকলে সমান সমান ছিল তখন কখনো বিশ্রোন্ের: 
কথা ওঠেনি। কারণ সবাই যে সমান, কে কার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে, আর' 
কেন? কিন্তু যখনই কেউ হ'ল বড়, কেউ ছোট তখন থেকেই বড়লোকর! 
চাইল গরীবদের আরও বেশী শৌষণ করতে | যতদিন পারত গরীবরা সে' 
অত্যাচার সহ করত। কিন্তু জনহ হয়ে উঠলে তাদের বিদ্রোহ করা ছাড়া 

গত্যস্তর ছিল না। কাল" মার্ক ম্ নামে একজন জাম্মান মনীষী তাই বলেছেন যে 
সভ্য মাঁছ্ষের ইতিহাসই হচ্ছে ধনী ঘরিদ্রের সংঘর্ষের ইতিহাল। | 

আক্কাদদের মধ্যে চার হাজার বছর আগে এক গ্রজাবিপ্রোহ ঘটেছিল? 

প্রায় একশো বছর ধরে সে অরাজকতা! কেউ থামাতে পারেনি। 

তারপরে সেই অরাজকতার মধ্যে শাক্-কিন্ নামে একজন ইসাক সমস্ত 

স্কুমের ও আকাদ জয় করে নয্্রাট হয়ে বসেন। কিন্তু সাম্রাজ্যের গৌরবের পেছনে: 

গরীবদের উপর অত্যাচার সমান ভাবেই চলত । এক রাজার জায়গায় আর 

একজন রাজা হলেও সেই শোষণ ব্যাপারে কোনই "তারতম্য ঘটত না। ধে 
মব গরীবরা শোধিত হ'ত, তারা দিনরাত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে ধনসম্পত্তি 

বানাতো বাজারাজর! তাতেই ভাগ বসাবার জন্ত করত অনবরত লড়াই । মে 

সব লড়াই-এর ইতিহাস আর গরীবদের দিয়ে বেগার খাটিয়ে যে সব জিনিস তার] 
তৈরী করত তারই বৃত্তান্ত নিয়ে লেখা হয় সমস্ত দেশের চলতি ইত্তিহান । এ 
ইতিহাস কখনই সত্যিকারের মানগষের ইতিহাম হ'তে পারে না! | 

বীশুপরষ্টের জন্মের প্রান ছুই হাজার বছর. আগে আরবের আর একট 
ম্কুবাসী জাতি “আমোরাইট্পরা আককাঘদের হাত থেকে দেশের শাসনভাব, 
কেড়ে নেয়। এদের দখলে আলবার পর থেকে এ ঘেশৈর নাম হয় 
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*বাবিলন'। এখানকার রাজাদের মধ্যে হাসথরাবিই মং দবচেয়ে বিখ্যাত । টানি 
নামের অর্থ হচ্ছে দ্বড় কাকা”! বেশ মজার নাম না? এর তৈরী ধর্দশান্ 
নি খুব পুরানে। ধর্খশান্্! তিনি নিজেকে গ্ররীবদের হিতৈবী বলে 

77:57 ॥ গুচার করতেন। তীর 

আইনকান্গন এঁতি- 

হাসিক মহলে খুবই 
| বিখ্যাতা তবু সেই 

সব আইনকানুন একটু 
॥ ভাল করে ঘাটুলে 

দেখতে পাবে ষে. 

তাতে সেই সময়কার 
বাবিলনের বড়লোক- 

| দেরই স্বার্থ বজায় রাখা 
হয়েছে । তিনি বেশ 

ভাল করেই জানতেন 

যে গরীবদের সনের 

একটা সীমা আছে। 
পবিত্র বাবিলন শহর সেই সীমা লঙ্ঘন 

৷ করলে তীরা বিপ্রোহ করতে বাধ্য ! কাজেই তিনি জঘন্য অত্যাচার করে সে 

সীমা লঙ্ঘন করতে চাইতেন না। ভিনি বলেন যে বাবিলনের সকলে একই 
জাতি ও ধর্শে বিশ্বানী বলে গরীব আর বড়লোকের ভিতরের ঝগড়া বিদ্বেষ 
থামিয়ে রাখা উচিত। কিন্তু তাহলেও তখন গ্ভায়ের চোখে দেশের সকলে 

সমান ছিল না! তখনকার দিনে শাস্তি দেবার খুব সহজ উপায় ছিল চোখ 

উপড়ে ফেলা। হাম্মুরাধির আইনে আছে “যদি কোন গরীব কোন বড়লোকের 
চোঁথ উপড়ে ফেলে তাহলে সেই গরীবেরও চোখ উপড়ে ফেলতে হবে। আর 

যি কোনও বড়লোক গরীবের চোখ উপড়ে দেয় তো! তাকে কেবল রূপার এক 
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বীনা অবিচানটি্ত হবে জারি লেখে এব লোন বনের পাতি 
হ'ল ভ্ুরকম ! 
'” ছন্দুতযবির ' সষয়েই, সমাজে, ৪৮৮: খাবা কারে? ছিপ। হাটা 
মত দেই সবদান বাজারে কেনা-বেচা হণ্ড। :কোনিভ ভ্রীতঙাতসর প্র 
কাছ থেকে পালিয়ে এলে 'বাচবার, উপান্গ ছিলনা । ধর্চি কেউ পথাতক দাসকে 
আশ্রয় দিত তো! তাকে 'ভীষদ শাস্তি পেতে হ'ত |. তীর লেখা -আইস-ফাঞ্জিন 
গড়লে 'দেখবে যে-হাশ্মুবাদি ক্ষাছে ধনদৌলত সম্পত্তি ঈরভীকিসি ভারা 
কথা--মান্সষের কথা আনত পরে । 

টিন উন্ডিরনিধাওন্রানডী নাটিজিনিসি নিদ্রা তাদের 

দেবতাব নাম ছিল “আন্মর” | তাঁথেকে" সে জাতির নামকরণ হয়“গ্জা পির্ীক্কং 1 
তার! বাবিলন ও আশপাশের সমস্ত দেশ দখল করে নিয়ে এক বিহ্বাটি 
সাআজ্য গড়ে তুলেছিল 1. তার রাজধানী হয় “নিনেভা' । তাদের 'জয়লাভ্তের 
প্রধান কারণ হচ্ছে লোহার অস্ত্র বাবহায। লোহা আবিষ্কীবের সঙ্গে সঞ্চে 
সমাজে বিপ্লধ আসে ও" যাঁরা সবাইর আগে লোহার বাঁবহার আঁরস্ত কথ্ধে 
ছিল তাদের সঙ্গে যুদ্ধে আখ কেউ পেরে উঠতে পারল না। দেখতে 

দেখতে পারস্য থেকে মিশখ পর্যন্ত সমস্ত দেশ ০০৪ করে 

বাধ্য হয়? 
আপিরীয়বাও নান টানি রান স করতে কন্থর কৰেলি ! 

বিজিত €েশের কাছ খেকে এব! বীতিমত কল্প আদ্দায় করত। কিন্ত সেই 
গ্রতাপের অড়ালেও দেখা যায় যে পুরৌহছিত ও “শাসকবৃন্দই প্রকৃতপক্ষে গরীধ 
জনসাধারণের উপর কর্তৃত্ব করছে। সম্রাটরাও বড়লোকদ্নেরই স্থার্থ বাচি্বে 
চলত। স্বালিরককেদের :জত্যাচাবের বিরুদ্ধে দুর্বল জাতির অনেক্বারি বিদ্রোহ 
করেছিল. .মেই বিক্রোহে.ঘত চাষী ও ক্রীতদাস সবাই' ছিল- একদিকে 
নেই সব বিদ্রোহের ফগে, ক্রমে ক্রমে আলিরীয় সাজাজা তো পড়ে $... ... 

. এর খপ কাল্তিয়! নামে'আর একটি আরব জাতি জাঁলিবীন্গদের তাড়িকে 
কষিয়ে বাধিজনে আফিপত্য করে।' এদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত সম্ভাট হচ্ছেন 



মি .. ইতিহালের গঞ্জ. 

 লিরুকার্নেকার: মত) সা বিন রা 
রা ও অন্বশাস্্রেৰ অনেক উন্নতি হয়। 

১১ অীহর্ব ৫৮ জবে শারন্তের এক “যাযাবর মেষপানকের দক পপি 
গর সরা কবে নেয়। প্রায় ছুশোষছর পর এই পারস্ত 
যাতাজ্য লাবার হ্লির্থবিজয়ী গ্রীকবীর আলেকজাঙাবের পঙফানত হয়1 যে উর্বর 
'উপত্যক্র লোকে পৃথিনীর চারদিক খেকে লোক এসে মেদোপোটেমিয়াতে . 
হড়ে হয়েছিল, তা এবার হ'ন গ্রীসের সগ্ভতম প্রদেশ | গ্রীসের পর রোমকরা 
এদেশ দখল করেছিল । রোমের পর তুক্ারাও মেসোপোটেহিয়াকে রেহাই 
দেয় নাই। সেই: থেকে নানা আক্রমণের ধাক্কার ধাক্কায় মেসোপোটেমিয়া 
হ'য়ে পড়েছে শ্রশান। শুধু এদিক সেদিকে. ছড়ানো পূর্বের ধ্বংসাধশেষ 
ছাড়া আর কিছুই সেখানে নেই এখন। 

অতীত ঘুগ্ন ছেড়ে এক লাফে চলে এসে বর্তমান যুগে। অতীতের গৌরব 
সবার নেইমেসোপোটেমিয়ার | কিন্তু তখনো েমন উর্বর! উপতাকার লোভে 
নানা জাতি এদেশ আক্রমণ করত, এখনো! তেমনি শক্তিমান জাতির! মেসো” 
পোটেমিয়ার মাটীর নীচের তেলের জন্যে দেশ দখলে রাখতে চান্স! ১৯১৮ 

সালে মহাধুদ্ধ শেষ হ'লে ইংল্যাণ্ড মেসোপোটেমিয়ার '্মভিভাব্ক হ'য়ে থাকে । 

পিছিয়ে পড়! দুর্বল দেশগুলোর উপর এভাবে অভিভাবকত্ব করার মানেই 
হচ্ছে সে দেশ জয় করা! ইংবাজীতে এভাবে শামনের নাম “ম্যাণ্ডেট' 
(34858506) ৷ এক পাল গরু কি হরিণের অভিভাবক যদি জোয়ান বাঘকে 
করা যায়, তাহলে বা হয় কিনা মেসোৌঁপোেমিয়ায় সামাঙ্যবাদী ৫ 
আর্িভাব হজ তাই । 

. যাদের উর অভিভাবকত্ব দেওয়া হ'ল/ তারা কিন্তু টি বি 
অধীনে 'খাঁকতে চাইল লা। দেশের ডারদিকে স্বাধীনতার আন্দোলনের আগুন 

ছড়িয়ে পড়ল। “গানের জোরে আর ভবিষ্যতে শ্বাবীদতার আনল দিয়ে 

ইংহাদর! সে. আন্দোলন দমন কবে। ১৯২১ সালে তারা পিনির়ার রাজা 

কফৈজদকে £ঘযোপোটেমিয়ার সিংহাদনে বদায়। “কিন্ত 'দেশের লোক তাঞ্ে' 



আমান খু সঙতাধীর ভর. উন, সুজিত 

চায়নি রা ইল ক বদোগেটাবতকোশাবেবাবীদ বদ ইতি 
জলের দারফধ দেখ.শাদন করবে ।” দেখপ্রেয়িকযা' চাইল সম্পূর্ণ স্বাধীনতা 

. ইংরাজরা তখন ক্গোয় করে রাইফেল; বেয়নেট: আর এরোগ্নেনে: বাদিবর্দী 
করে- সে আত্লালন: দমদ করে 1. এন করেও তবু ইবাকীদের স্বাধীনতার 
আল্দোলন দমন করা যায় নি। আন্দোলনের ফলে ইংরাজদের বাধা ছয়ে 

নানা স্ৃবিধা ছেড়ে দিতে হয়েছে । এখন মিশরের মত ইব়াকও: নাঁষে মার 
স্বাধীন): কিন্ত ক্যাধ্যতঃ তারা ইংবাজদ্ের অধীন । রী ৮ 

ভ্রাম্যমান মৃষা সপ্রদায় 

হবীতু-্ীষ্টের অঙ্গের প্রায় হুই হাজার বছর আগে মেসোপোেমিয়া অঞ্চলে 

ইউকফ্কেটিস নদীর মোহনার কাছে একদল সেমাইট সম্প্রদায়ের পণ্ডপালক বসবাস 
করত। বাবিলনের ধন-সম্পদের উপর তাদের লোভ হম্ম ও তারা সদলবলে 

বাবিলন আক্রমণ করে। কিন্ত বাবিলনীয় সৈম্তদের কাছে পরাজিত হ'য়ে ভাষা 
আরও পশ্চিম্দিকে চলে যায় অন্ত কোনও নতুন দেশে বসবাসের চেষ্টায়। 

এই পশুপালকদেরই নামই হ'ল ইচ্ছদী বা হিক্র। সাঁমান্ত আশ্রয়ের আশায় 
তারা কত যে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াল তার ইয়তা নেই । অবশেষে মিশক্টে 
এসে ভার! বিশ্রাম করবার জায়গা পেল । ক্রমে ক্রমে মিশরের. লোকদের 
সঙ্গে ভাব করে তারা প্রায় পাঁচশো বছর সেখানে শাস্তিতে কালাতিপাঁত 
করেছিল। এমন.সময় সে দেশে হ'ল হিকশান্দের "আক্রমণ । ইহুদীদের কেন 
ছুবুণদ্ধি হাল--আশ্রয়দাতা মিশরের লোকের সঙ্ষে তারা করল বিশ্বাসঘাতকতা ? 
'আক্রমণকারী হিকশাঁস্দের সঙ্গে যোগ দিবে ইহুদীরা আরও কিছুদিন নিরাপদ 

মিশনে পশুপালন কৰেছিল। কিন্ত এ আনন্দ বেশীদিন স্থারী হয় নাই । কারণ, 
আগেই বলেছি. যে. দিশরীয়রা! অনবরত স্থাধীনভার সংগ্রাম করছিল এবং একদিন 
সত্তি জি তায়া-হিকশাস্দের তাড়িয়ে স্বাধীন হ'ল ।: তখন বিশ্বাসঘাতক 



ইছীদের ক্যার ছুরধ্থার লীমা রইল 1) মিশরীয়রা তাদের সে জীভ 
দাসছের যন্ত ব্যবহার করত: জার-তানের দিয়ে রাস্তা বানানো, পিরাখিড তৈরী 
কর! প্রকৃতি হাজার রকমের কাজ করিয়ে নিত । সে অত্যাচারের হাত ' থেকে 
মুক্তির আশাও ছিল কষ। মিশবেক চতুঃসীমায় থাকত সাব্াক্ষণ 9 
তাদের চোখে ধূলোদিয়ে পালানো সহজ কথা নয় । 

এমনি ছুঃখকষ্টেস ভিতর বহুদিন কেটে গেল।' ভারপন্ন না মধ্যে 
আবির্তাব হয় একজন তরুণ নেতার । তার নাম মু(। অনেক গবেষণার পক 

তিনি আবিষ্কার করেন ষে, পূর্বপুরুষদের মত সহজ জীবন যাপন না করে বিদেশী 
সভ্যতার চাঁকচিক্যে মুগ্ধ হয়ে তারা যখন থেকে দেশ থেকে দেশাস্তরে ছুটেছে-_ 

তখন থেকেই শুরু হয়েছে. তাদের ছদ্দিন। তার জাতির সকলকে তিনি এই 

সমস্ত কপ! খুব ভাল: করে বুঝিয়ে দিলেন । ক্রমে মুষার একান্ত চেষ্টা হ'ল 

অত্যাচারের হাঁত থেকে মুক্তির জন্য । সমস্ত ইুদী জাতিকে আবার তিনি, 

শাস্তির পথে চালাতে চাইলেন। সবাইকে এক করে তিনি পাঙ্গিয়ে এলেন 
মিশর থেকে । মিশরের দৈন্ততনা তাদের পেছনে পেছনে এসেও ধরতে পারল, 

না। লেই পলায়নপর ইনুদী জাতিকে নিয়ে মৃষ! সিনাই পর্বতের উপত্যকায় 
আস্তানা গাড়লেন। 

মরুভূমিতে থাকতে গেলে ঝড, ঝঞ্ধা, বজ্র, বিছ্যতের ভাবনান্ প্রাণ হাতে 

করে থাঁকতে হয়। তাই মরুবানী মাত্রেই এই সমস্ত প্রাকৃতিক শক্তিকে 

ভীষণ ভয় করে.। তারা এ স্মস্তকে এক একটি দেবতা বঙ্গে মনে করত ॥ 

ঝড় ও ৰ্জ্ের দেরতাকে তুষ্ট রাখতে পারলেই তবে তারা শান্তিতে 
থাকতে পারবে এই ছিল তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ।: ঝড় ৪.বজ্ের দেবতাকে মু 
বললেন “জিহো বা” এবং তিনিই ইছদীদের হলেন একমাত্র প্রভু ।" করাল 

দশটি আদেশ অনার তাদের চলতে হ'ত । 
_ সধু এতেই মহা শস্তি হলেন: না।' তিনি ইহুদীদের নিরে আবাগ চলতে. 
খাকেন! মকতৃমির ধাআর জার শেষ নেই 1 চলতে চলতে“ষখন আর কেউ ধরর্ধ্য 
রাখিতে পারছে সাংএমন সময় তারা! এক সুনায়- সমৃষ্ধিলম্পরর দেশে উপনীত 



 ভ্রামঃহান বুহাজকারার . ৫? 

সর এ দেশের নাম প্ারেস্টাইন ॥ জী জাতির একট অংগ নিজের আহি 
'সথাষভূমি জী, খীখ খেক বিতাড়িত হয়ে এখানে রসয়াস কষ্কতি। তাদের নাম 
ছিল “ফিলিস্ব1' তা থেকেই এ দেশেরও মাম হয় ফিবিস্তীন খা প্যালেষ্টাইন । 
নাতে বালিন্কাদ্ের সঙ্গে ভীষণ লড়াই করে ইন্দীক়্া লেই' দেশ ঘখল 

: দ্াক্সপর সে দেশের সবচেয়ে বড় খহরে তারা এক বিরাট অন্দির নির্শীপ- 
করে? রে সুরের নতুন নাম ভারা দেয় জেকজালেষ' বা 'ঝাস্ি-নিকেতব” | 

মুঘা কিন্তু সে সময় ইহুদীদের সঙ্গে ছিলেন না। প্যালেষ্টাইনে আসবার 
আগেই তিনি ইহলীলা সম্বরণ করেন) তার শিক্ষায় দীক্ষিত হয়ে ইহদীরাই 
পৃথিবীতে অন্ত সব জাতির আগে এক ঈশ্বরে বিশ্বীনী হতে পেরেছিল। 

ইহুদীরা খুব ভাল ব্যবনাদার। প্যালেষ্টাইনে এদের আদিম বাসি হলেও 

এয সার] পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছে । পৃথিবীতে এমন .দেশ নেই যেখান 

ইছদী নেই। এদের মধ্যে অনেক বড় বড় বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক ও. দার্শনিক 
জন্মেছিল। যে দেশেই এরা থাক ন/ কেন--সে দেশেই এরা! নিজেদের প্রতিপত্তি 
বিস্তার করে বসে। ইংল্যাণ্ডে ইহুদী প্রধানযন্ত্রীও ছিলেন। বিশ্বরিখ্যাত 
বিজ্ঞানী আইনহাইনও ইহুদী । দার্শনিক কার্প মাক্সও এ ইহুদী বংশে 

জন্মেছেন। ৰ 
ইছদীদের এশবর্ধয দেখে অনেক জাতিই ঈর্ষান্বিত হয়েছিল । তা ছাড়া 

শ্বীষ্টান-ধর্্ম প্রচাঁরকদের হাতে ইহুদীরা ভীষণ উৎপীড়ন ভোগ কবেছে আগে। 
মধ্যযুগের ইওরোপে “ইছদী শিকার” ছিল মজার খেলার মত। ্ 

, আনি-বিজ্ঞানের আলো! না পাওয়ায় মানুষ এত ধর্মান্ধ ছিল যে, ধশ্ধের নামে 

কত যে নিরীহ ইছদীর রক্তপাত করেছে তার ইয়ত্তা নেই। ইহুদী তাড়ানোকে 
বলা হত ইনকুইজিশন্ (. 17000181610, ), 

তারপরে ইওরোপের মান্য ধর্ম নিয়ে বাজাত নিয়ে নার কখনো । তেমন 

খুনোখুনি, করে নি। কিন্ত জান্ণনীর ছিটলার এত সত্যযুগেও, শুরু কফেছিলেল 

ইছুদী বিভাড়ন। ইহুদীদের উপর তিনি যে অত্যাচার করেছিযেন তার কাছে 
আত্তীতের ইনরুইজিশন:ও ম্লান হয়ে যায়। দেশের, যেখানে. মৃত .ইন্দী ছিল, 
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কাকে ভিন এক কেক চা বগা ধীরে বাখেনট, 
ভাবের সক সমপন্ি হরচযাজেযাপ্ত+. নমস্ত ইহুদী পর্তিতদের দের খেকে াড়িকো 
দোওছা হয় আইনন্্রীইদ তাইনছামেরিকায় গিয়ে আছেন? 
; পচছিউলায়ের দেখারাথি অন্ত যমস্তফ্যাশিস্ট দেশগুলোতে ও ইহদীটাধ উপর 
চার সর হাতে কে ।: জনেক ইছদী তখন প্যালেষ্টাইনে “পালিয়ে এলে: 

থাকতে, চাস্ব। . নূন ইহুদী বলতি গড়ে তোলবার, চেষ্টা হচ্ছে প্যালে্টাইনে + $ 

... ুনিসায় বণিক 75 
“ ইছদীদেরগ্রতিধেশী আর একটি সেমাইট জাতির জৌক ভূ্ধ্যসাগিরের 

কিনারায় বাঁস করত । 'তারা হচ্ছে ফিনিপীয়। টায়ার ও 'সিভন 'নামে তারা 

বি্রটরাজিিল 

কি চুর্গের মত শহর তৈরী করেছিল! দেখতে দেখতে 

এপার বস একচেটিয়া হয়ে হব শ্রী, ইচীলী, 
স্টেন প্রভৃতি নানা দেশে তাদের" বাণিজী জাহাজ বীতিযর্ত ধাতীযীত করউ- 
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গমন কি ভুমধ্যলাগর পার হয়েও কখনো কখনো তায়া আরও মূরদেশে রেতে 
 স্বয় পেতনা। কোনও জায়গায় গেলেই তারা সেখানে ছোট খাট ছুর্গের মত: 
শহর তৈরী করত ।. বর্তমান যুগের স্পেন্রে কেডিঙ্, ক্রাঙ্পর মাসেলিজ 
বন হচ্ছে তাদের তৈরী ছুটে! শহর । 

ফিনিনীয়র! সভ্যতার উচু স্তরে এনে পৌঁছেছিল। তাদের মধ্যে ব্যবসার 
প্রচলন ছিল। একজনকে ঠকিয়ে এক জিনিস নিয়ে আর এক ছ্ধনকে বিক্রী 

করে তাঁর! বেশ লাভ করত। নতত! বা বিবেক বলে কোনও কথাই তাবা 

জানত না। গরীবদের ঠকিয়ে টাক। করতে পারাটাই তার্দের ব্যবসাঁজীবনে 

ছিল একমাত্র কাম্য । আচারে ব্যবহারেও তারা এমন অভদ্র ছিল যে, কোনও 

জাতিই তাদের সঙ্গে মিশতে চাইত লা। 
তবে তারা যত খাঁরাপই হক না কেন ব্যবসায়ে তাদের সমান ফেউ 

ছিলনা । ব্যবদায়ের কাজ চাপাতে হ'লেই কিছু হিনাবপত্র লেখাপড়া জানা 
চাই। ফিনিপীয়র! স্থমেরীয়দের লেখ জানত। কিন্তু হুষেরীয়দের লেখা এত 
জটিল আর তা শিখতে এত সময় লাগত যে ফিনিসীয়রা বিরক্ত হ'য়ে এক নতুন 

লেখার পদ্ধতি আবিষ্কার করে। তারা মোটমাট বাইশটি অক্ষর আবিষ্কার 

করে। এ কয়েকটি অক্ষর দিয়েই তার্দের লেখাপড়া চলত। তাদের কাছ 

থেকে গ্রীকরা সেই বাইশটি বর্ণমালা! শিখে আর একটু উন্নত করে। রোমকরা 
ঘ*আবার কালক্রমে আরও নান! উন্নতির ভেতর দিয়ে সেই বর্ণমাল! বর্তমান 

ইওরোপীয়দের পূর্বপুরুষদের শেখায় । 

(ঘাড়সোয়ান হিরদ-ইওরোপায় 
শর, বাবিলন, আপিবীয় ১3 ফিনিসীয় জাতি প্রায় তিন হাজার বছর 

নিজেদের অস্তিত্ব আর প্রভূত্ব বজায় পেখেছিল। তারপর তাদের নিজেদের 

মধ্যে দ্বেখা গেল নংকীর্ণতা। শোষণের ফলে প্রত্যেক জাতির ভেতয়েই এমন 

'ভিন্ন ভিন্ন শ্রেনী গড়ে উঠেছিল যে শাসনকর্তারা বিক্রোহ দমন করতেই 



৫৬). সইতিহাসের গল্প 
থাকতেন ব্যস্ত? একদিকে ' অত্যাচার আর একদিকে বিদ্রোহের চেষ্টা, এই 
'অন্ততগ্বের ফলে অতীতের বাষ্ট্রগুলো লব দুর্বল হ*য়ে পড়ে। তখন আল 
এক নকুন তরুণ: জাতির বির্ডাবের সঙ্গে সঙ্গে এদের ধ্বংস আবস্ত হয়। 
এদের বল! হয় হিষ্লী-ইওবোগীয় জাতি। 

জাতি-ব্লতে 'আমরা যেমন একই রক্তের বংশ বুঝি এরা! তা নয়। এরা! যে 
ভাষায় কথা বল্ল তাকে বলা হয় হিন্দী-ইওরোপীয় ভাষা । তা থেকেই 

যারা এ ভাষায় কথ! বলে তাদের বলা হয় হিন্দী ইওরোগীয় জাতি। কারণ 
এরা হিন্ুস্থান ( ভারতবর্ষ ) থেকে আরম্ভ করে সারা ইওরোপ জয় করেছিল। 

'সেমাইটদের 'মত এই হিন্দী-ইওরোপীয়রাও শ্বেতকায়। ইওরোপের 
হাঙ্গারী, ফিনল্যা্ড ও উত্তর স্পেনের বাস্ক প্রদেশ ছাড়া আর সব জায়গাতেই 

হিন্দী-ইওরোগীয়দের ভাষ! থেকেই ভাষা তৈরী হয়েছে । এরা ষে প্রথমে কোথায় 

থাকত তা নিয়ে এখনো মতভেদ আছে। সাধারণতঃ পণ্ডিতরা মনে করেন 

যে মধ্য এশিয়াই এদের বাসস্থান ছিল। কিন্তু লোক বেড়ে যাওয়ায় সেখানে 

তাদের স্থানাভাব হয়। তখন তার! যে ষেদিকে পারল নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ল। 
একদল বহু শতাবী ধরে মধ্যএশিয়ায় পারস্তের মালভূমিতে বসবাস করেছিল। 

ভাদ্দের বলা হ'ত 'আইইরা'। “আইরা? শব্ধ থেকেই ইরাণ কথাটির উৎপত্তি । 

ভারতে যারা এল, সংস্কৃতি তাদের নামের উচ্চারণ হ'চ্ছে “আরিয়া”। 

তাথেকেই আর্ধ্যাবর্ত শব্দ এসেছে । আর একদল ছড়িয়ে পড়ল ইওরোপে । 

যখন মিশর, মেলোপোটেমিয়ার বিভিন্ন জাতি পিতৃশাঁসন ও দাসত্বযুগ পার 

হ'য়ে সামস্ত যুগে পৌছেছিল, তখন হিন্নী-ইওরোপীয় জাতিরা কেবলমাত্র জংলী 
অবস্থা থেকে পৌছেছিল “জনযুগে” । পশুপালন তারা ধীরে ধীরে শিখছিল। 

হিন্দী-ইওরোপীয়দের মতই “মার্ধ্যজাতি' বলা আমাদের ভূল হয়। সংস্কৃতে 
আধ্য বলে কোন জাতির উল্লেখ পাওয়া যায় না। বৈদিক সমাজে শূদ্র ছাড়া 
অন্ত তিন শ্রেণীর লোককে আধ্ধ্য বলা হ'ত। যারা বেদের সভ্যতায় দীক্ষিত 
তারাই ছিল আধ্য । কিন্তু'তার! কেউ একই বংশের নয় । নানা জাতির 

লোক ছিল আর্য সভ্যতার অধীনে । আধ্য জাতি না বলে এবার থেকে বলো। 
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হিন্দি । টে টা রঃ & চষ্। *০) 
নম ্ চে চা 

“আরা সংস্কৃতির বিশেষ বাহক । শিক্ষা, কীক্ষা সভ্যতাকে বল] হয় সংস্কৃতি? 

ডাষাতত্ব থেকে জানা যায় যে, ইওবোপীয় ও ভারতীয় 'আর্ধারা দেবতাদের: 
বলত “পিতরঃ | পপিতর' কথা থেকে মনে করা হয় য়ে এ সব নযাজ- ততগিবে 

পিতৃশাসনের যুখে পৌছেছিল। তা না হু'লে পিতার এত প্রাধান্ত কেম 

করে হয়? গরুকে সংস্কৃতে 'গৌ, ও নানা দেশে “কৌ” গাব 'গাক 
বলত। শব্গুলির উচ্চারণ প্রায় একই রকম, তাই না? এখেকে ধোৰা 
যায় যে তারা সকলে “গরু, শবটির সঙ্গে স্থপরিচিত ছিল। ভেড়াকে 

সংস্কতে 'অবি', ললীভ ভাষায় ( রুশিয়ায় ) “ইবিস+, কুকুরকে সংস্কৃতে শ্থিক' রুশে 
«শোবক' বলত। এথেকে জানা বায় ষে তারা ততদিনে পশুপালনও 

শিখেছিল। : 

পশুর সন্বদ্ধে যেমন প্র।য় একই রকম ভাষা এ সমস্ত জাতির যধ্যে পাওয়া 

যায় তেমন কিন্তু চাষবাসের কাজের কোনও এক রকম ভাষা পাওয়া, যায় না। 

শুধু ভারতীয় ও ইরাণী ভাষায় অনেক কিছুর মিল পাওয়া যায়। যেমন ধর, 
সংস্কতে গমকে বলে “গোধৃম' আরব ইরাণীতে "গন্দুম', বৰকে সংস্কৃতে “বব? 
আর ইরাণীতে “যী”! 

হিন্দী-ইওরোপীয় জাতিরা ঘোড়া পালন করতে শিখেছিল। শুধু ঘোড়ার 
মাংসই তারা খেত না, ঘোড়াকে শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়তেও 

আরম্ভ করেছিল। অনেক এঁতিহাসিক বলেন ষে চেঙ্গিস খা যেমন বারুদের 

সাহায্যে পৃথিবী জয় করেছিলেন হিন্দী ইওরোপীয়রাও তেমনি ঘোড়ার 

নাহায্যেই দিথিজয় করতে পেরেছিল, ইরাণী ভাষায় ঘোড়াকে বলে 'অশপ+ 
আর সংস্কৃতে "অশ্ব ! একই জিনিসের বা জীবের ইরাণী ও সংস্কৃত ভাষায় 
প্রায় একই বকম নাম দেখে মনে হয়'ষে এ ছু জাতি, গোড়াত্ব পশুপালনের ও 

কৃষির স্তর পরাস্ত একই গোঠীতুক্ত ছিল। 

হিন্দী-ইওরোপীয় জাতি ধিখিজয়ে বেরিয়ে নানা জাতিকে পরাজিত কনে 
তাদের মধ্যে দাসত্ব ব্যবস্থা কায়েম করে। কান্থ্য নামে সম্ভবতঃ এদেরই 
একটি শাখা মিডিয়! প্রদেশে পৌছে পভ্য মেসোপোটেমীয়দের লঙ্গে বুদ্ধে লিপ্ত 



সি ইতিহাসের গল্প." 

হহয়। কিন্ত এসব দেশ জয় তত লহজে হয় নি। অনেক দিন যুদ্ধ চলেছিল-* 

অবশেষে ৬*৭ ত্ীঃ গুঃ হ-এক্ষত্র আসিরীয় রাজধানী নিনেভা জয় করে তাদের 

পরাজিত করতে সক্ষম হন। ততদিনে ইবাণী সমাজ দাসত্ব যুগ ছেড়ে সামন্ত 
যুগে পৌছেছিল। :ইওরোপে আগে মিশরীয় সভ্যতার এক অংশ ক্রীট সভ্যতা 
গ্রচলিত 'ছিল। কিন্ত তরুণ জাতি ঘোড়ার পিঠে চড়ে দিখ্িজয়ে বেরিয়ে 
ভাদের অনায়াসে জয় করে নেয়। বিজিতরা তখন পরিণত হয় দাসে । 

হিন্নী-ইওরোপীয়দের মধ্যে বিরাট সাম্রাজ্যের অস্তিত্বের সংবাদ পাওয়া যায় । 
পশ্চিম এশিয়াতে মিডিস ও পারস্তে ছুইটি বিরাট সাম্রাজ্য ছিল। সম্রাট 
সাকুরাস-এর রাজত্ব কালে পারস্ত সাম্রাজ্য বহুদূর বিস্তৃত ছিল।. তার পূর্ব্ব 

সীমাস্ত ছিল ভারতের মধো, পশ্চিমে মিশর ও সমস্ত পশ্চিম এশিয়া তার 

রাঁজ্যের অন্ততূক্ত ছিল। তার এক বংশধর দাবিযুন পারস্য সাম্রাজ্য 

আরও বাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর আমলে মধ্যএশিয়ার অনেকাংশ ও সিন্ধু নদী 

পর্যন্ত পারন্ত সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল । শোনা যায় যে তখন সিদ্ধুন্ধের পার থেকে 

পোঁনার গুড়ো পারস্তে রপ্তানী করে দেওয়া হ'ত। তখন বোধহয় সিন্ধুনদের 

পারে খুব সোনার গুঁড়ো পাওয়া ষেত। কিন্তু এখন আর সে সব কিছু নেই। 

চারিদিকে শুধু ধূ ধু মাঠ! 

সম্রাট দ্ারিযুম ও জারেক্সেসের রাজত্বকালে ইরাণীরা ইঞ্জিয়ান সাগরের 
পারে গ্রীস দেশের সঙ্গে বহু দিনব্যাপী যুদ্ধ করেছিল। বহু গ্রীস নগর তারা 

₹স স্তপে পরিণত করে। কিন্তু তবু এত লোকক্ষয় সত্বেও সমস্ত গ্রীস দেশ 
তারা পান করতে পারেন্। এথেন্স-এর নৌশক্তি চিরকালই অপরাজেয় থেকে 
যায়। যত সৈম্তসামস্ত নিয়ে ইরাণীরা আক্রমণ শুরু করুক না কেন 
এথেব্সের নৌবহরের কাছে তাদের পরাজয় শ্বীকার কৰে ভাল ছেলের যত 
ধার নিজের দেশে ফিরে আসতে হু'ত। 

এইভাবে সংঘর্ষের ভেতর দিয়ে প্রাচা আর পাশ্চাত্যের স্ন্ধ গড়ে সেন 
পরের নানা অধ্যায়ে এ সম্পর্কে আরও নানা ইতিহাস পাবে তোমরা | 



চাদের দেশ' ভাপ্ত-ব ূ 

ন্নহ বহু যুগ আগে গ্রীসের বা রোমের লোক যর্থম সঙ্যতার মুখও দেখেনি 
তখন ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে সিন্কুধের তীনে বান. করত এক : 

মহেন-জো-দাড়োর প্রাচীর 

স্থসত্য জাতি। তারা থাকত ইটের পাঁকা বাড়ীতে । তাদের শহরে চওড়া 
বড় বড় রাস্ত৷ ছিল। রাস্তার ছুপাশে নোউরা জল নিষ্কাশনের জন্ত ছিল ঢাকা 
ড্রেন। আধুনিক যে কোন উন্নত শহরের সঙ্গে সে নব শহরের তুলনা চলে। 
সৌঁণা, তামা, রূপা, এ নবই তারা ব্যবহার করত। আর ছারা এমন চমৎকার 
বাসন বানাতে পারত যে তোমরা বলতেই পারবে না--মেগুলো অতঙগিন 
আগের তৈরী । পণ্তিতরা অস্মান কবেন যে খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় 818 হাজার 
বছর আগে এ অঞ্চলে সভ্যতার প্রচলন হয়। ১ | 

“: প্রত্বতাত্বিকর! কিন্তু হঠাৎ এটা আবিষ্কার করেছিলেন। . ধীতিহাসিক 
রাখালদান বন্দোপাধ্যায় নিদ্ধুপ্রদেশে মহেন-জো-দীড়ে! ও পশ্চিম পাণ্তাবের 



৬ ইতিহাসের গল্প, 

হড়গনাতে ব্হ স্তপ দেখতে পেয়ে প্রথমে অনুসন্ধান আরম্ভ করেন। তখন 
১৯২২ সাল। কমে ক্রমে, মাটা খুঁড়ে নানা জিনিস আবিষ্কার হ'ল। সে 

্ে তা 

৫ 
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সে যুগলের অন্্শন্ত্ 

মব জিনিস দেখে অনেক পণ্ডিত নতুন করে ভারতের ইতিহাস লিখতে 
চাইছেন। 

: মহেন-জো-দাড়ো৷ আর হড়গ্লায় বহু চিত্রিত মাটার বাসন পাওয়া গেছে। 

হড়গাতে ছুটি মাহুষেরও মৃদ্তি পাওয়া গেছে। সেগুলো! যে কোন গ্রীক র 

ভাস্কর্যের মে তুলনীয় । হাতীর দাত আর নানারকম ধাতু দিয়ে সে যুগের 
লোক গহনা তৈরী করত । 
.. তখনও লোহা আবিষ্কার হয়নি। তামা দিয়েই বেশীর ভাগ কাজ হ'ত। 
অর্ধচন্জের মত গোল করাতও পাওয়া গেছে। এখানে যে ধরণের করাত 

পাওয়া গ্রেছে পৃথিবীর অন্ত কোন প্রাচীন দেশ মিশর বা মেসোপোটেমিয়াতেও 
গা বেখা যায়নি। জগন্তের অন্ত কোনও দেশ যখন তাঁতের কাপড়ের নাম 

ল 

সি, 



শোনেনি ওথনই জরি ভার কাগনের বার ছিব শুধু পাক] ইটের 
বাড়ীই যে ছিল তা নয়। হর বাড়ীগুলি এতবড় বড় ছিল যে তীর কিছুই 
মিশর বা মেসোপোটেমিয়াতে ছিল না। সে সব দেশে খুব জমকালো 
রাজবাড়ী, মন্দির, নয়তো! পিরামিড তৈরী হ'ত । কিন্তু গরীবদের থাকতে 

হস্ত সেই দুরের মাটার .কোঠাতেই । সিন্ধু উপত্যকায় কিন্ত হ'ত -ঠিক 
এর উল্টো! । এখানে বত ক্ষিছু ভাল বন্দোবস্ত তা সব নাগরিকের জন্যেই কর. 
হু'ত। পাতলা মাটার পাতের উপর পশুর মৃত্তি একে শিলমোহর ও স্বর হ'ত। 

হড়গ্লাতে মাটার ভাড়ে শিশুদের স্ৃতদেহ পাওয়া গেছে। তাঁথেকে মনে ৃ 

হয় যে শিশুদের তখন কবর দেওয়! হ'ত । এখনো হিন্দুদের অধ্যে এই প্রথা 
চলে আসছে। ; 

আবার মাচীর হাড়ীতে মরা মাছুষের অস্থি ও ভম্ম জমা করা আছে 

সেখানে । সে দেশের লোক লিঙ্গ পুজ্জা করত। তখনকার যে গমত্ত দেব 
দেবীর মুত্তি আবিষ্কৃত হয়েছে--বৈদিক যুগের. সঙ্গে ভার বু যিল আছে ।: 
শুধু দেবদেবীই নয়, শবদাহপ্রথা, পাথরের অস্ত্রশ্ত এ সমস্তই বৈদ্দিক গা 
সঙ্গে মিলে যায়। 

এসব দেখে ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন যে মহেন-জো-্দাড়ো আর হড়গার 

সভ্যতা ও বেদে যে সভ্যতার কথ! আছে তা একই সময়ের । 

অনেক পণ্ডিত কিন্তু একথা মানেন না। তাঁরা বলেন যে মহেন-জোঁ 

দাড়োতে যাঁরা থাকত সে সব লোকের সজে বেছের- লোকের অনেক পার্থ 
আছে। মেযাই হোক্, আমরা দেশেরই জিনিস বলে মহেন-জো দাঁড়ো! আক 
বৈদিক যুগ, ছুইয়েরই সভ্যতা নিয়ে গর্ব করি। অনেকে বলেন যে বৈদিক « 
আরা বিদেশ থেকে এসেছিল | .কিস্তু ডাঃ দত্তের মতে তার! বিদেশী নয় । 
'ভারতেরই তারা লোক । 

নানা জাতের লোক মিলে তখনকার সমাজ গড়ে উঠেছিল। তখন তে! 
ভারতবর্ষের সমাজ ছিল “জনযুগে" তাই জাতীয়তার ভাবি কারুর মধ্যেই তখনো? 
আসেনি। আধ্যদের সে জন্তেই জাতি বলা যায় না। 



ূ ব্ ইয়ে বের শবে দে যে. প্রত্যেক বহে তে 
পু ধর স্ব অর্টিছ। পিতা পিতামহ সব্স্ধে এদেয স্তবের শেষ নেই |. 8. 
কে নন হয় যে বেদের যুখেই ভারত "আদিম সাম্যতন্তর থেকে পিুশাসিভ 
সমানে পা দিয়েছিল;) 
“ কলিকাতার যারে মহেন-জো-দাড়োর অনেক. জিনিল রক্ষিত হয়েছে। 
ভোমরা গিয়ে এবরার দেখো না--সেই কোন অতীতের ভারতের গৌরবের 
বিকার! 84 | | 

আধ ভাবীদের বৈখা নান।। বেদ থেকেই আমরা প্রাচীন আধ্য সভ্যতার 

ইতিহাসের সন্ধান পাই। 
আফ়গানিস্থানে, বসতি করবার সময়ই হয়তো তারা পিহৃশামনের যুগে 

পৌছেছিল। একটি কথা তোমরা ভুলো না যে এখন আফগানিস্থান, কি 
বেলুচিস্থান ভারতের বাইরে হ'লেও আগে ভারতের মধ্যে ছিল। রামায়ণ, 

মহাভারত সব পৌরাণিক গ্রন্থে গান্ধার প্রদেশের নাম পাবে। এখন 
যাকে কান্দাহার বলে গান্ধার হচ্ছে সেই দেশ। তারপযে ভারতের আর্ধ্য- 

ছাঁড়া অন্ত আদিম বাসিন্দাদের সম্পর্কে এলে এরা যুদ্ধে জিতে বন্দীদের দাস করে 

রাখতে আরম্ভ করেছিল । দাঁসদের খাটিয়ে বেশী জিনিষ বানানে যেত। 

পরিবারগুলোতে পিতার কর্তৃত্ব ছিল বেশী। সমস্ত পরিবারগুলে৷ মিলে 

“নিজেদের প্রতিনিধি দিয়ে শাসন কাজ চালাত। গ্রতেক পরিবারের লোকদের 
এতিনিধি নিয়ে শাসন ব্যরস্থা হ'ত। তাকেই বল! হ'ত গণতন্ত্র! গণতঙ্বেন 
শাসনে সকগের সমান অধিকার ছিল। কিন্ত দ্াসদের গণতন্ত্রে যোগ দেবার 
'অধিকার ছিলনা ।- তাঁদের বাদ দিয়েই গণতন্ত্রের প্রতিনিধি পাঠানো হত। 

| পিতৃশাসনের গোড়ার দিকে ভারতে রাজার শাসন তত বেশী দেখা যায়” 

না). গণতৃত্ই বেশী প্রচলিত হ'লেও রাজতস্ত্রেরও দু-একটি উল্লেখ পাওয়! 

খবায়।- পাঞ্জাব থেকে যতই আধ্যর! লমভূমিতে নেমে গৃঙ্গা-উপত্যকা ধরে, 
পূর্বে এগিয়েছিল ততই তাদের মধ্যে বাঞ্জতন্ত্ের যিকাশ হয়েছিল | 
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এগুলো তখনকার দিনে কারুরই চোখে লাগত না। মাতৃশাসন 
“উঠে গেলেও লোক এত তাড়াতাড়ি মাতৃশাসিত সমাজ ব্যবস্থা কথা ভুলতে 
পারছিল না। তাই পিতৃশাসনের প্রথম ফুগে মাতৃশাসনের বিয়ের মত যার 

যেমন ইচ্ছে বিয়ে করতে পারত । ইচ্ছে হ'লে স্ত্রীর সঙ্গে কেউ থাকতো নয়তো! 
থাকতো না। ভাই বোনের বিয়ের অজ উদাহরণ. মহাভারতে দেখা 

'ষায়। মহারাজা ইক্ষাকু ছুই ছেলেকে নির্বাসিত করেছিলেন। তারা তাদেরই 
বোনকে বিয়ে করেছিলেন । দশরথ “জাতকে' আছে যে, সীতা রামের স্ত্রী আব 
বোন, ছুই হ'তেন। 

বিয়ে না করেও লোক স্বামী-স্ত্রীর মত থাকত অনেক সময়। অঞ্জুন মণিপুর- 

রাজকুমারী চিত্রাঙদার সঙ্গে অমনি প্রায় তিন বছর ছিলেন। গৌতম খধি 
আর জনপদ অপ্দরার অমনি মিলনের ফলে কৃপাচার্যের জন্ম । তেমনি ভরঘবাজ 

খষি ও ন্বর্গের অগ্লর! ঘ্বৃতাচীর ছেলে হলেন দ্রোথাচাধ্য | ব্যাস ৩ দ্বৃতাচীর 

ছেলে হ'ল শুকমুনি। 

মাতৃশাসনের প্রভাব এত বেশী ছিল যে, যখন বিয়ে ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছিল 

তখনও মাঝে মাঝে বিয়ে ছাড়াও স্ত্রীপুরুধ মিলতে পারত | যতই দিন যেতে 
লাগল, পিতৃশাসন ততই সমাজে কায়েম হয়ে ববল। তখন এসব প্রথা লোকে 

বঙ্জন করে। 

এমনি করে ভারতবর্ষ “সামস্তযুগে" প্রবেশ করে। 

সামন্ত যুগ্গ কাকে বলে? পিতৃশাসনের কালে ভারতের সমাজে সাম্যভাব 
ছিল না। গরীব আর বড়লোকের ভিতর সমাজ ভাগ হ'য়ে গিয়েছিল । আবার 

ভিন্ন ভিন্ন 'জনে”র বড়লোকর! চাচ্ছিল অন্ত 'জনে'র সবাইকে দমন করে ক্ষমতা 

বাড়াতে । 'জনযুগে এক "জন? অন্য “জনের সঙ্গে যুদ্ধ করত। তাতে জিতলে 

লাভ হত “জনের সমস্ত লোকেরই--কারুর একার নয় । প্রথম দিকে জনের 

সকলে মিলে শাসন কাজ চালাত কিন্তু পরে রাজা নিজেই সমস্ত ক্ষমতা 
খল ক'রে" নিয়েছিলেন। ছুব্যবস্থাতেই ধনিক ও অভিজাতশ্রেণী নিজেদের 
ক্ুবিধার জন্ত দেশের গরীবদের ও সৈন্তদের যেভাবে শোষণ করত--তাকেই 
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বলে 'সামস্তবাদ?। 'যতদিন সামস্তবাদ প্রচলিত ছিল; তাকে বলে "লামস্ত যুগ”। 
ামস্ত্র যুগ চলেছিল ধনিক সভ্যতার আগে পর্যন্ত । 

সামন্ত যুগে ভীরতবর্ষে সমাজের মধ্যে একশ্রেণীর সঙ্গে অন্যশ্রেণীর সংঘর্ষ 

লেগেই ছিল ! 
মধ্যে মধ্যে এসব সংঘর্ষ খুব ভীষণ হয়ে দাড়াত। রামায়ণ যারা পড়েছ, 

তার! নিশ্চয়ই জানো যে মহাত্রান্ষণ পরশুরাম ক্ষত্রিয়দের দেখতেই পারতেন 
না। ক্ষত্রিযদের সঙ্গে ছিল তার আদায়-কাচকলায় সম্বন্ধ । ক্ষত্রিয়দের নেতা 

ছিলেন কার্ভবীর্ধ্যাজ্জুন। ক্ষত্রিয়দের অত্যাচারে তখন ব্রা্ষণরা খুব কষ্ট পেত। 
ব্রাহ্ণণ আর ক্ষত্রিয়দের যুদ্ধ চলেছিল গ্রায় একশো বছর ধরে। এযুদ্ধে হেরে 

গিয়ে ব্রাহ্মণদের দুর্দশার একশেষ হয়। ক্ষত্রিয়রাই সমাজের শাসক হ'ল। 
ব্রাহ্মণদের হাত থেকে শাসনভার গিয়ে পড়ল ক্ষত্রিয়দের হাতে । কিন্তু এত- 

দিনের সংঘর্ষের ফলে ব্রাহ্মণরাও তাদের কাছ থেকে কতগুলো স্থবিধা আদায় 

করে নেয়। ব্রাহ্মণরা হ'ল পুরোহিত-_যজমানদের কাছ থেকে দক্ষিণা পাবার 
অধিকার রইল তাদের। আর কোন রাজা বা অন্ত কেউ ব্রাঙ্ষণকে ফাসী 
দিতে পারবে না। ব্রদ্ষহত্য1 পাপ বলে প্রচারিত হল। 

এর পর এল বৌন্ধযুগ্। 
বীসু্রীষ্টের জন্মের ৫৬৩ বছর আগে গৌতম বুদ্ধের জন্ম হয়েছিল। ক্ষত্রিয় 

রাজবংশে তার জন্ম এবং ছোটবেলায় তাকে সিদ্ধার্থ বলে ডাকা হ'ত। 
রাজ-শ্ব্যের মধ্যে লালিতপালিত হ'লেও তখনকার সামস্তবাদী ভারতে 

গরীবদের উপর অত্যাচার তাকে বিচলিত করে তোলে। তিনি রাজ্য ত্যাগ 
করে সাধনা করতে লাগেন কিভাবে মানুষের ছুঃখ দূর করা যায়। ব্রাহ্ষণদের 
অত্যাচার তখন ক্রমশঃই বাড়ছিল। বুদ্ধদেব ধর্ের নামে গোঁড়ামির 
বিপক্ষে ঠাড়িয়ে দেশের গরীব বড়লোকের ভেদাভেদ তুলে দিতে 

চাইলেন। | 
বুদ্ধদেবই ভারতে প্রথম ব্যক্তিগত সম্পতি তুলে দেবার জন্যে আন্দোলন 

আরস্ত করেছিলেন। তারই শিক্ষায় নিজেকে ভূলে লোক আর পাচজনেরও 
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কথা ভাবত। বুদ্ধের শরণ নেওয়া মানে ছিল তার আশ্রমের শরণ নেওয়া 1 
নিজেকে বিলিয়ে দেওয়াই ছিল তাঁর সবচেয়ে বড় শিক্ষা । 

বুদ্ধদেব কি বলেছিলেন জানো? তাঁর কাহিনী সব লেখ! আছে নান! 

'জাতকে”। একটি 'জাতকে' তিনি পৃথিবীতে গরীব বড়লোঁকদের হিংসার 
উৎপত্তির বর্ণনা! করেছেন। তাতে বলেছেন ষে প্রথমে হয়তো একজন কেউ 

খাবার-দাবার জমা করেছিল। তার দেখাদেখি অন্ত পাচজনেও জমা করতে 
শেখে। এমনি করে বড়লোকবা সকলে খাবার জম! করার ফলে গরীবদের 
ভাগে খাবার কম পড়ল। তার! এক হ'য়ে আওয়াজ তুলল যে দেশে পাপের 

বন্যা এসেছে-_-তাদের খাবার নেই কিছু! বড়লোকদের ধরে ধরে তারা? 
একবার, ছু'বার, তিনবার বলল £ ”গআপনারা আমাদের খাবার লুকিয়ে 

অত্যন্ত অন্যায় করেছেন, আর কখনে! এমন করবেন নাঁ।” অনেকে রাগে 
ছুঃখে তাদের ধরে মারতে শুরু করে। এমনি করেই প্রথমে পৃথিবীতে 
হ'ল চুরি, ডাকাতি, মারামারি আব কাটাকাটির আরস্ত। 

এথেকে স্পষ্ট বুঝতে পারছ যে বুদ্ধদেবের মতে কুলের সম্পৃত্তির উপর 
ব্যক্তিগত অধিকার খুব অন্তায়। তিনি ব্যক্তির চেয়ে কুলের সকলের স্বার্থ 
বড় বলে মানতেন। বৌদ্ধদের আশ্রমকে বলত সঙ্ঘ' | 

বুদ্ধদেব চেয়েছিলেন সমাজের সকলের সাম্যবাদ, কিন্ত কাজে তিনি মাত্র তার 

শিশ্, শিহ্ঠার্দেরই মধ্যে সেগুলো বাধ্যতামূলক করে দিতে পেরেছিলেন। 
তার শিষা শিষ্ঠাদের বল! হয় ভিক্ষু, ভিক্ষুণী। 

ভিক্ষুর্দের নিজের বলতে মাত্র আটটি জিনিষ থাকত! কেউ মরে গেলে 
তার সে সব সম্পন্তি চলে যেত “সজ্ঘের” হাতে । 

কিন্তু বুদ্ধদেবের ষত ইচ্ছেই থাকুক না কেন, এক শতাব্দী যেতে না যেতেই 
ভিক্ষুদের জিনিষপত্র বাড়তে লাগল । , সেগুলে। নামে মাত্র রইল সজ্ঘের হাতে। 

বলত, বুদ্ধের এত ভাল নিয়ম কেন টিকল ন। ?* ভারতে তখন চলেছে 

সামস্তবাদ। গরীবদের দিয়ে খাটিয়ে যেলব জিনিলপত্তর বানানো হচ্ছিল, তা। 
ভোগ করছিল সমাজের কয়েকজন বড়লোক । গরীবদের হাতে তো কোন 
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ক্ষমতা! ছিন না।: বড়লোকর! যা করত তাই ভাবের বাধ্য হয়ে মানতে হ'ত ॥ 
বড়লোকর৷ বুদ্ধের নীতি মানবে কেন? গরীবদের হাতে ক্ষমতা না থাকলে, 
আগের সাম্যবাদ্ধের নীতি চল! অসম্ভব । 

বৌদ্ধ রাজার! ছিলেন ক্ষত্রিয়বংশের | তাই ক্ষত্রিয়রা খুব জোর করে 
নিজেদের মাহাত্ম্য প্রচার করেছিল। বৌদ্ধ রাজ! অরিন্মম পুরোহিতদের 
ছেলেদের বলতেন “হীনজাত” । কোশলের রাজা! ত্রাহ্মপদের মুখদর্শন করতেন, 
না। ক্রান্ষণ রাজকম্মচারীরা কথা বলতে এলে তিনি পর্দির পিছন থেকে 

কথা বলতেন। ব্রান্ষণরাও বৌদ্ধদের বলতে আরম্ত করে স্লেচ্ছ, অনার্ধ্য ! 

ক্ষত্রিয় আর ব্রাহ্মণদের সংঘর্ষের উদ্দাহরণ দেখে শূদ্ররাও বিদ্রোহ করেছিল । 
শেষ ক্ষত্রিয় রাঁজ। শিশুপালকে ধ্বংস করে মহাপদ্মনন্দ শূত্র রাজত্ব স্থাপন করেন। 

মহাপন্পনন্দের ম৷ ছিলেন শূত্রাণী। এতদিনের নিম্পেষিত শূত্রশ্রেণী রাজ্য দখল 
কবেই সমাজে নিজেদের স্থান উচু করে নিতে চাইল । আগে ক্ষত্রিয়রা ছিল সক 

চাইতে শক্তিমান শ্রেণী। তাই শুত্ররা শাসনকর্তা হয়েই নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে 
চালিয়ে দিল। এর কিছুকাল পরে চন্দ্রগুপ্ত মৌধ্য নতুন করে শৃত্রপ্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত 
করেছিলেন । কৌটিল্য নামে এক মহাপ্রতিভাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন তার উপদেষ্টা । 

তার আমলে মগধের কাছে সারা ভারত বস্তা স্বীকার করেছিল। তখনই 

প্রথম ভারত থেকে বিদেশে দূত পাঠানো হ'ত। চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে দাস- 
প্রথা তৃলে দেওয়া হয়। চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র সম্রাট অশৌক দেশের সকল শ্রেণীকে 
সমান বলে ঘোষণা করেন। তারই রাজত্বে প্রথম বিচারালয়ে ক্রান্মাণ ক্ষত্রিয় 
বৈশ্ত শূদ্রের ভেদাভেদ উঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তা ছাড়া আগের যুগ থেকে 
্রাহ্মণরা যেসব স্থযোগ স্থব্ধ! পেয়ে আসছিল, সম্রাট-অশোক নানা আইন করে 
তা বন্ধ করে দেন। ভাল করে দ্েশশাসন ও প্রজাপালনের জন্য তিনি জাতিধশ্ম 

নির্ধিবচারে উপযুক্ত লোক বেছে সরকারে চাঁকুরী দিতেন । সে জন্তেই অশোককে 

বলা হয় “মহামতি” । সকলের প্রিয় বলে তাকে “শ্রিয়দর্শীও” বলে। 
্রাহ্ষণরা এ অপমান ভুলতে পারে নি.। মৌর্ধ্যবংশের পতন হ'লে পরেই 

পুন্তমিত স্থঙ্গের নেতৃতে ব্রাহ্মণরা শৃ্রের বিকুদ্ধে বিভ্রোহ করেছিল। সে বিভ্রোহে 
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লফল হয়ে ব্রাহ্মণর! সর্বপ্রথম প্রকাশ্তভাবে দেশশাসন আরম্ভ করে। দেশের 

বেশীর ভাগ লোক শুদ্র রাজত্বে যে সব স্থৃবিধা পেত ব্রাহ্মণ-রাজত্বে তা লোপ 
পায়। ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ্বই ছিল সমাজে ভেদ বজায় রেখে নিজেদের প্রতৃত্থ 
প্রতিষ্ঠিত করা । তাই মানুষে মানুষে এল অসাম্য। 

তোমরা নিশ্চয়ই “মহ্ছ-সংহিতা"র নাম শুনেছো । এটিই হ'ল ব্রাহ্মণদের 
প্রামাণ্য ধর্শশান্ত্ব। এতে স্পষ্ট করে লেখা আছে যেব্রাঙ্ষণরা রাজ৷ কিংবা 

পুরোহিত ছুইই হ'তে পারবে । শৃদ্রদের জব করার জন্তে তাদের উপর অকথ্য 
অত্যাচারের কথা আছে এতে । শুদ্রকে কোনও সরকারী চাকুরী দেওয়াও 

নিষিদ্ধ হয়। 
এর পর থেকে দ্বিতীয় শ্রীষ্টাব্দের গুগু-সাআাজ্য প্রতিষ্ঠা পর্ধাস্ত ভারতে 

একটানা ব্রাঙ্ষণ বাঁজত্ব চলেছিল। তাতেই ব্রাহ্মণদের প্রভূত্ব সমাজের অস্থি- 
অজ্জায় ঢুকে যায়। দাক্ষিণাত্যে তো সেদিন পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ-রাজত্ব দেখা যায়। 
মুনলমান আক্রমণেরও রহছুপরে বিজয়নগর রাজ্য ছিল ব্রাহ্মণদের ! সেজন্যে 

সে দিকে শুদ্রদের উপর ব্রাহ্মণদের অত্যাচার হয়েছিল আরও বেশী। 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শুত্রদের মত বৈশ্তারাও ভাবতে বাজত্ব করেছিল। বৈশ্ঠদের 

রাজবংশের নাম ছিল 'বর্ধন'। এ বংশের সবচেয়ে বিখ্যাত রাজ! ছিলেন হহর্ষবর্ধন, । 
রাজ্যশাসনের ক্ষমতা পেয়ে বৈশ্তর! সমাজে নিজেদের প্রভাব বাড়িয়েছিল। 

সম্রাট হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে চীন পরিব্রাজক হছিউএন সাং ভারতে এসে- 

ছিলেন। তার ভ্রমণকাহিনী থেকে জানা যায় যে তখন ভারতকে অনেকে 

ন্দু-স্থান' বলত ! ইন্দু-স্থান' মানে হচ্ছে চাদের দেশ । সংস্কৃতে টাদকে 

বলে ইন্দুঃ আবার চীনেও চাদের নাম হচ্ছে “ইন্তু"। ছুটোই শুনতে 
অনেকটা একরকম । 

যে শ্রেণী খন ভারতে রাজত্ব করেছিল, তারাই সমাজে নিজেদের 
প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছিল। রাজার বংশ বলে কেউ তখন তাদের নীচু 
ভাবত'না। তাই উত্তর ভারতে এখনো বৈশ্য বা ক্ষত্রিয়দের স্থান সমাজে 

অনেক উচুতে। 
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শৃ্রদের ছাতে রাজস্ব থাকলেও াজ্যচাত হবার সঙ্গে সঙ্গে 

শু্রদের প্রতিপত্তি নষ্ট হ'য়ে গিয়েছিল। মনু থেকে আরম্ভ করে মুসলমান 
যুগের শেষের দ্দিকে বাংলার ত্রাক্মষণ বঘুনন্দন পর্ধ্যস্ত সবাই শুত্রদের হীন 
ও অস্পৃশ্ত . বলে প্রচার করেছেন। তার কারণ কি.? 

সামন্ত যুগের শেষের দিকে পৃথিবীর সব জায়গাতেই শ্রারীরিক পরিশ্রম 

করাটাকে সমাজে খুব হেয় জ্ঞান কর! হ'ত। পুজা অর্চনা, বুদ্ধবিগ্রহ, ব্যবসা" 
বাণিজ্য প্রভৃতি কাজ ছাড়া কেউ চাষবাস, কারিকরী কি এই ধরণের 
কোন কাজ করলে লোকে তাদের স্বণা করত। শুদ্ররাই চাষবাস 

ইত্যাদি সবরকম কঠিন কাজ করত বলে সামস্তযুগে তাদের করা ভ্চ্ 
অস্পৃশ্য ! 

শূদ্ররাই ছিল প্রথম কারিকর। এনব কারিকররা তখন অন্ভের 
হাত থেকে নিজেদের স্বার্থরক্ষা করার জন্য নিজেদের মধ্যে “সঞঘ' গড়ে 
তুলত। কারিকর ছাড়াও চাষী, মহাজন, ব্যবসায়ী, খেলোয়াড় এমন 

কি পুরোহিতদেরও “সজ্ৰ' হ'য়ে ছিল তখনকার ভারতবর্ষে । এসব স্ট্রের 
প্রভাব প্রতিপত্তি এত ছিল যে রাজাকেও তাদের মতামত নিয়ে কাজ, 
করতে হ'ত। বৈদিক যুগের একটি ধর্মগ্রস্থের নাম এত্রাক্ষণ। তা থেকে 
জানা যায় ষে এসব সঙ্ঘ পরিচালনা করবার জন্কে সঙ্ঘের ভিতর থেকে 

একজনকে কর্মকর্তা নির্বাচিত করা হ'ত। তাকে “মহামাত্য বলা হয়। 

তিনি অন্ত জন-তিনেকের সাহায্যে 'সঙ্ঘ' পরিচালনা করতেন । 

বৌদ্ধযুগের প্রথমে কারিকরদের সঙ্ঘই ছিল বেশী। মৌধ্যযুগে সঙ্বগুলি 
আরও নানা শ্রেণীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। “অন্ধ,কুশান' যুগে দাক্ষিণাত্যে 

তেলী, তাঁতী, কবিরাজ--সকলেরই সঙ্ঘ দেখতে পাওয়া যায়। 'গুধযুগে 
সজ্ঘের সাহায্যেই বাক্গা বিচার করতেন। স্থপতি সংঘের প্রথম উল্লেখ হয় 
সে সময়। আগের যুগে শূত্র আর বৈশ্যরা অনেকটা মিলেমিশে চাষবান করত । 
কিন্তু সম্রাট হ্ধবর্জনের আমলে বৈশুরা রাজত্ব পেয়ে শৃত্রদের থেকে আলাদ। 
সঙ্য গড়ে তোলে । 
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এমনিভাবে 'ছাঙ্জশ শতাবী পর্যন্ত ভারতে সঙ্ঘ: ব্যবস্থা চলে আসছিল। 
ভখন হ'ল মুসঙ্গমান আক্রমণ । গোড়া থেকেই মুসলমানদের লক্ষ্য হ'ল সঙ্ঘ 

ব্যবস্থ! ভেঙে ফেলা কারণ, তা না ছলে লজ্বের প্রতিপত্তি এত ছিল যে তাদের 

রাজ্যশাঁসন করা হত অসম্ভব । মুসলমান আক্রমণের পর থেকে আমরা ভারতে 

“জ্বর সন্ধান পাইনি । 

সজ্ঘের উল্লেখ না পাওয়া গেলেও তখন ভারতে “সজ্ৰের*ই মত অন্ত একটি 

সমিতির অস্তিত্বের প্রমাণ আছে । তাকে "পঞ্চায়েত বলা হ'ত। এক এক 

গ্রাম জুড়ে এক এক পঞ্চায়েত ছিল । গ্রাম খুব বড় হ'লে কয়েকটি ছোট ছোট 
সমিতি সেই গ্রাম শাসন করত। একটি খুব বড় গ্রামের কথা নাও। দাক্ষি- 

ণাত্যের চোল-সম্রাট প্রথম পরস্তক এমনি একটি গ্রামের সমিতির বর্ণনা 

দিয়েছেন। সে গ্রামে উদ্যান, প্রান্তর, পুফরিণীর জন্ত ভিন্ন ভিন্ন সমিতি ছিল। 

গ্রাম্য সমিতি খেকে কোন কাজ কবা হ'লে তার ভালমন্দের জন্য সমিতির সভ্যবা 
সবাই যিলে দায়ী হ'তেন। দেব-উপাসনার কাজ চালাবার জন্যে মন্দির 
-বমিতিও থাকত। 

বাংলাদেশে পাল-বাজাদের সময়েও এমনি নানা সমিতির কথা শোনা যায়। 
বিদেশীরা বাংলা আক্রমণ করে দেশের শাসনক্ষমতা নিজেরা! দখল করে। তারা 
আমাদের একতাকে ভয় করত। তাদের লক্ষ্য ছিল আমাদের পাঁচজন 

মিলেমিশে ষেকাজ করা হ'ত তাই নষ্ট করে ফেলা। তাদের অত্যাচারে 
এ সমস্ত সমিতির ক্ষমতা কমে আসে। কিন্ত যতটুকু অবশিষ্ট ছিল তাই 
বাঁচাবার আকাঙ্ষায় প্রত্যেক সমিতি তার সভ্য্দের জন্ত কঠিন নিয়মকানুন 
বেঁধে দবেয়। সমিতি ও সঙ্ঘগুলির ভিতরের এত সব কঠিন বাধা-নিষেধ থেকেই 
'আঙ্গকের ভারতের অশ্পৃষ্ততা এসেছে । পণ্তিতরা বলেন যে শ্রমবিভাগ হুবার 

ফলে যত ভিন্ন ভিন্ন ধরণের কাজের সঙ্ঘ বেশী হয়েছে--ততই পরের যুগে 
পরাধীন হয়ে সঙ্ঘগুলো এক একটি জাতে পরিণত হয়েছে । যে পক্মবের যেমন 

সহায়-সম্পদ বা টাকার জোর ছিল--তারাই সমাজে তত উন্নত স্থান 

পেয়েছে। ্ 
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', সুটিশ আমল পর্যন্ত একটান! সামস্তযুগ্ন চলে এসেছে ভারতে ৷ অগ্ দব 
'আক্রমণকারীদের চেয়ে ইংরাজ আক্রমণ ছিল নতুন ধরণের | ইৎরাজরা এদেশে 

কোন নতুন রাজবংশ বলাতে 
চায়নি । তার! চেয়েছিল ব্যবসা 

করতে । রবীন্দ্রনাথ তাই 
বলেছিলেন-_ ॥ 

'“বণিকের মানদক%ঠ 

দেখ৷ দিল রাজদণ্ড রূপে” ॥ 

ইংল্যাণ্ডে শিল্প-নিপ্লবের 
সঙ্গে সঙ্গে ইওরোপে সামস্তধুগ ফু. 
ফুরিয়ে গিয়ে কলকারখানা নিয়ে চি 
ধনতাস্ত্রিক সভাত1 গড়ে ওঠে। | 
তারই ঢেউএ ভেসে এসে 
ইতরাজরা ভারতেও ধনতন্ত্রের 

ভিত্তি গড়তে থাকে । 

ইংরাজরা যখন প্রথম ৃ ৃ 
এদেশে আপে তখন ভারতে আমাদের রবীন্্রনাথ 

কুটির-শিল্প খুব প্রচলিত ছিল। যন্ত্রের বানানো জিনিসপত্র বিক্রীর জঙ্ত্ে 
ইংয়াজর| জোর করে পম সব কুটির-শিল্প ধ্বংল করে দেয়। বড় বড় বেল 
লাইন পেতে দেশ বিদেশের জিনিস এনে তার! ভাবতে বিক্রী করে ফলাও ব্যবসা 
করত । দেশ শাসনের স্থবিধা হবে বলে তারা ভাল রাস্তাঘাট বানাল, টোলগ্রাফ 
পোষ্টাফিস খুলল । শাস্তি স্থাপনের জন্য থান! পুলিশ আরও কত কি করল । 

ধীরে ধীরে দেশ থেকে চুরি ডাকাতি অনেক কষে গেল। কিন্ত গরীবদের 
আর তাতে কি সুবিধে বল? ভাদের আছে কিষে চুরি হবে? 

ভারতের পব্ধীনতার় প্রত্যেকেই ছুঃখ পাবে। লোকে বলবে ইংরাজরা 
কি অত্যাচারী। একটু ভেবে বলতো সত্যি অত্যাচার কারা করে? লমস্ত 
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ইংরাজই কি অত্যাচারী? তা হু'তে পারে না, কারণ ইংল্যাণ্ডও তো 
আমাদের দেশের: মত লক্ষ লক্ষ গরীব আছে। তান্না তো কেউ শোষণ 
করেনা। আবার আমাদের দেশেও এমন অনেকে আছে যারা ইংরাজ 
সরকারের তাবেদাঁরী করে গরীবদের শোষণ করে। আমরা এখন সাম্রাজা- 
বাদের জাতিকরোৌ পড়েছি কি না তাই শোষিত হচ্ছি। গায়ের জোরে 
কোন দেশ দখল করে, তাকে শোষণ করার নামই হ'ল সাত্রাজ্যবাদ। যতদিন 
পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদ থাকবে, ততদিন গরীব আর দূর্বল দেশের লোককে অন্য 
শক্কিমান রাজ্য শোষণ করবে । সেজন্যে ইংরাজদের সবাইকে যেন স্বণা না করি। 

ইংবাঁজ সাম্রাজ্্যবাদীদের অন্তর ছিল ইঠ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী । প্রথম বৎসর 
ভার আয় ছিল ৮,১৮,০০০ পাউও্ড (বা ১০৬৩৪০০০২ )। পরের বছরেই আয় 

হয় ১৪১৭০১০০০ পাউণ্ড। এমনি করে কোম্পানীর রোজগার একশো বছরের 

মধ্যে প্রায় ৩৫ গুণ বেড়ে যাত্ন। 

প্রথমে ইংল্যাণ্ডের সাআজ্যাবাদীদের লক্ষ্য ছিল ভারতে কোনও কজ- 

কারখানা না খুলে ভারত থেকে কাচাষাল নিয়ে গিয়ে ইংল্যাণ্ডের কারখানা 

চালানো । কল-কারখানা চালাতে যে সব জিনিস লাগে তাকেই বলে 

কাঁচামাল-_যেমন। পাট, তৈলবীজ .ইত্যাদি। ভারত ও অন্য নানাদেশ 
শোষণ করে সাম্ত্রাজ্যবাদীদের হাতে টাকা পয়সা হ'ল অনেক । তাদের দেশ 
তখন কলকারখানায় ভরে গেছে। 

ইংল্যাণ্ডের গরীবদের শোষণ করেই তবে ধনিকদের টাক? হ'ত। 

গক্ীবরা একজোট হুয়ে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন করে নিজেদের দাবী আদায় 

করে নিয়েছিল। তাতে কলকারখানা থেকে লাভ অনেক কমে যায়। 

সাম্রাজ্যবাদীর! দেখলো যে ভারতবর্ষে গিয়ে কলকারখানা খুললে সেখান- 
কার অশিক্ষিত গরীব মজুরদের সস্তা খাটিয়ে অনেক বেশী লাভ করা যেতে 

পারে। সেজন্তে ধনীরা ভারতে কলকারখানা খুলতে শুরু করল। 

যতই দিন যাচ্ছে তর্তই ভারতের মধ্যেও একদল ধনীরা ইংবাজদের হত 
কলকারখানা খুলছে । এখন তো প্রত্যেকেই দেখতে পাচ্ছে দেশে কত কল- 
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কারখানা হয়েছে। কলকাতায় আছে পাটের কল..বরিয়ায় কলার খনি; 
বোস্বেতে কাঁপড়ের কল, বার্ণপুর, জামসেদপুরে লোহার কারখানা--ক্ঘারও 
কত কি! ৃ ৮ 2 

কল কারথান! চালাতে হ'লে চাই মজুর । মজুররা বেশীর ভাগই আসে 
গ্রাম থেকে । গীয়ে যাদের জমিজমা নিলাম হয়ে গেছে। কোনও রকমে খাবার 

ংস্থানের উপাদ্র যাদের থাকত না সেখানে, তারাই চলে আনত শহরে 'কজে 

কারখানায় কাজ করতে। ৰ 

কারখানায় কাজের শেষে তারা নগদ মাইনে পেত। কিন্তু তেমনি 
শহরের খরচও কত বেশী। যে সামান্ত পয়সা তারা পেত তা" দিয়ে কোনও ররুমে 

গ্রাসাচ্ছাদনই হ'ত না। গ্রামে তবু আলো বাতাসের মৃখ তারা দেখতে পোঁত। 
শহরের মত এত স্বাস্থ্য খারাপ হ'ত না। আর কল কারখানায় কাজ করতে 

এসে তাদের থাকতে হ'ত জঘন্য বস্তিতে, পেটভবে তার] খেতে পেত না।.. 

মাঝে মাঝে মালিকের অত্যাচারে তিক্ত বিরক্ত হয়ে তারা কারুর 

ছেড়ে চুপ করে বসে থাকত। তাকে বলে ধর্শঘট করা। ক্রমে তারা বুঝতে 
শিখলো। যে নিজেরা এক হয়ে না থাকতে পারলে মালিকদের অভ্যাচার 
কিছুতেই কমবে না। তখন তারা নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখবার জন্ঘ গড়ল 
ট্রেড ইউনিয়ন? (1595 00100) । 

মজুররাই সব দেশে বেশী শোধিত হর । আবার একই সঙ্গে কল কারখানায় 
হাজার হাজার মজুর কাজ করায় তাদের শ্ঙ্খলাজ্ঞান হয় বেশী। একতাও 

তাদের বেশী থাকে। তাছাড়া তাদের নিজের বলতে কোনো সম্পত্তি না 

থাকায় তারাই সকলের আগে অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে ্রাড়ায়। 
তাদ্দের সাথী হয় গ্রামের 'গরীব চাষীরা । ভারতেও মজুর সংগঠন 

বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে চাষীদেরও ভিতর জাগরণ এল। তারা গ্রামে গ্রামে 

কৃষক সভা প্রতিষ্ঠা করল। 

ইংরাজ শাসন ভারতের ষত ক্ষতিই করুক না কেন, এক হিসেবে কিন্ত 
এটা ভারতের পক্ষে হয়েছে আশীর্বাদের মত। ভারত যুগষুগাস্ত ধরে ষে 
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টিমে তালে গ্রিন কাটছিল, তাঁতে আধুনিক জগতে তার কোনই স্থান 
হ্তা। 7; 7 
_ ভারতবর্ষ ছিল সামস্তযুগে । অথচ পৃথিবীর সমাজ এগিয়ে এসে হন্ত্যুগে পা 

দিয়েছে । অরন্েককেই বলতে শুনবে যে যন্ত্রপাতি না থাকাই ভাল। কিন্ধ 
মোটেই তা নয়?) মাল্ষ যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেছে কেন? তা দিয়ে প্রকৃতির 
উপর বর্তত্ব করা সহঙ্জ বলে। যন্ত্র দিয়ে অল্প পরিশ্রমে বেশী কাজ হয়। 

তাতে সমাজের-কত উন্নতি করা যায় বলত। 

তবে এটা ঠিক যে বেশীর ভাগ দেশে যন্ত্রপাতি থাকে শুধু বড়লোঁকদের 
হাতে। কাজেই তারা গরীবদের কিসে ভাল হয় তা না দেখে শুধু 
নিজেদের লাভ .ঘাড়াবার চেষ্টা করে। তাঁই জন্তে গরীব মজুরদের অবস্থা 
দিন দিন খারাঁপ হয়। এমন কি সময়ে সময়ে দেশের আধিক অবস্থাও খুব 

খারাপ ₹য়। যখনই লাভ কম হয় তখনই বড়লোকর! লক্ষ লক্ষ মজুরদের 
বরখাস্ত করে দেয় । বেকার মজজুররা তখন কি করবে? ও 

তাদের দুরবস্থা দেখে তখন অনেকে মনে করেন যে এর চেয়ে বন্ত্রপাতি না 
হলেই ভাল ছিল। : 

ষন্র না হ'লে আমাদের চলে না। যত যন্ত্র আবিষ্কার হবে ততই আমাদের 

স্থবিধা। আমরা শুধু চাইবো যেন এতে গরীবদের অস্থবিধা ন! হয়। যন্ত্র দিয়ে 
যেন সমস্ত সমাজেরই উপকার করা যায় । 

ইরাজ শাসনের যুগে ভারতের সামস্ত ধরণের সমাজ-ব্যবস্থা আব টিকতে 
পারেনি । সামন্ত-যুগের এক বিশেষত্ব ছিল জমিদারী আর বেগার খাটানো। 
এখন কি দেখছে? সব জমিদারই বলছে যে জমিদারীতে আর লাভ নেই ! 
চাষী মন্্রুরদ্ধের কেউ বেগার খাটাতে পারে লা। যন্ত্রপাতি আর কলকারখানা 
বাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই সামস্ত যুগ ফুরিয়ে যাচ্ছে। 

পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে এসে প্রথমে আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকরা 
ইংরাজ-সভ্যতার 'গুণগানে পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে ৷ ইংবাজদের সবকিছুই তাদের 
কাছে ভাল লাগত বলে তারা করত অন্ধ অনুকরণ । 
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দ্বেশের মধ্যে আবার আর একদল দির বার! | ভারতে টকিজ শিক্ষা 
পান পাশ্চাত্যের কাছ থেকে। 

ক্রমেই আমাদের দেশের লোক ইং রাজদের অবীনতার হাত: 'থেকে বাচতে 
চাইল। ইংরাজ রাজত্বের প্রথমে মুসলমানরা তাদের 'কোনও' বলকমে সাহায্য 
করতে চায় নি। মুসলমানরা ইংরাজী শিক্ষাকে -স্বণা করে. এসেছিল। 
ইংরাজরাও মুসলমানদের তখন বিশ্বাস করত না| সেই যোগে হিন্দুরা 
ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত হ'য়ে ওঠে। তারাই প্রথমে ইংরাজী শাঁষনের মন্দ 
বুঝতে পেরে নিজেরা এক হ'তে চেষ্টা করে। জাতীয় আন্দোলনের শ্রথম যুগে 

হিন্দুর! এগিয়ে যায় । হিন্দুধর্মই ছিল তাদের আদর্শ । তাদের বারিনিজি। 
ভিতর হিন্দু-ধশ্মের গন্ধ থাকে স্পষ্ট। 

মুনলমানর! সেইজন্যে মন খুলে সে আন্দোলনে যোগ দিতে পারত না। 

তারা ইংরাজী শেখেনি বলে হিন্দুদের চেয়ে পিছিয়ে ছিল। ক্রমে ক্রমে 
তাদের মধ্যেও জাতীয় চেতনা আমে। তারাও তখন হিন্দুদের যত অতীতের 
ইস্লাম ধশ্মের আদর্শে নিজেদের আন্দোলন চালাতে থাকে। হিন্দুর! 
জাতীয় আন্দোলনে অনেক এগিয়ে গিয়েছিল, আর তারা সংখ্যায় কত বেশী-.. 

তাই বলে মুসলমানর হিন্দুদের মনে মনে ভয় করত। স্থতরাং তারা আরও 

বেশী গৌড়ার মত মুসলমানদের নিয়ে আন্দোলন চালায়। এখন মুঙ্গিম লীগ 
হ'ল এদের প্রধান জাতীয় প্রতিষ্ঠান । 

. অনেকে মুসলমানদের ধর্দের মতি গতি পছন্দ করেন না। তারা বলেন 

যে স্বাধীনতার আন্দোলনে আবার হিন্দু মুঘলমান ভেদাভেদ কেন? আমরা! সবাই 
তো শ্বাধীন হ'তে চাই। এ বিষয়ে ভাগের ভূল হয়। তোমাদের কিন্তু 

বুঝতে হবে যে আমাদের দেশ এখনো অন্য সব দেশের মত উত্তত হয় নি। 
যতদিন দেশে জানবিজ্ঞান, যন্ত্রপাতির প্রচলন বেশী না হবে ততদিন মা্থষের 

উপর ধর্দের প্রভাব বেশী থাকবেই । হিন্দুর! এগিয়ে গেছে বলে তাদের উপর 
একটু কম প্রভাব হবে, আর মুসলমানরা পিচিম্নে পড়েছে বলে ভাষের উপর হবে 
বেশী তাবলে কখনো ভেযোনা থে মুসলমানরা ভারতের স্বাধীনতা চান্ব“না ৯. 
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মম লীগের নেতা জিন সাহেব। 
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। বারা এগিয়ে যায় তাদের উচিত পিছিয়ে পড়া ৮ সাহায্য কযা। 
আমাদেরও মুসলমানদের হাত ধরে এগিয়ে ঘেতে হবে 1: 

হিন্দুদের ভিতরে উচ্চ শিক্ষিতরা হিন্দু আদর্শে জাতীয় আন্দোলন গড়ে তুলল 
সে কথ! আগেই বলেছি। সে আন্দোলনে এগিয়ে আলে আমাঞ্ের বাংলা । 

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম, গানের কথা জানো তো? 'বন্দেমাতরম! ছিল 

জাতীয় আন্দোলনের মূলমন্ত্র । এর মানে হচ্ছে-“মাকে বন্দনা! কক্কি৫ .. 
১৮৮৫ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস স্থাপিত হয়। জাতী বংপ্রেসের 

মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতার আন্দোলন দেখতে দেখতে ভারতের ধিকে দিকে 

ছড়িয়ে পড়ে । একদল তক্ষণ বিপ্লবী হিংসার পথে ভারত স্বাধীন করার প্রচেষ্টা 
করেছিল। সে প্রচেষ্টা সফল হয় নি। কত তরুণকে যে ফাস কার্টে, প্রাণ 

হারাতে হয়েছিল তার ইতিহাস পড়ো বড় হ'য়ে। 
১৯১৪ সালের প্রথম মহাযুদ্ধের সয় বিপ্লবী আন্দোলন থুব. রাগে! হায় 

উঠেছিল । ইংরাজরা বেয়নেটের জোরে সে আন্দোলন দমন করে:। . ": 
দ্ধের পর ভারতবানীদের সন্তষ্ট করার জন্য খাঁয়ত্ত শাসন ব্যবস্থার 

প্রচলন হুয়। কিন্তু জাতীয় কংগ্রেস তাতে সন্তষ্ট না হ'য়ে মহা! গাক্ষীর নেতৃত্বে 

কয়েকবার অসহষোগ আন্দোলন করে। কংগ্রেস চাঁয় পূর্ণ স্বাধীনভা। 
১৯৩০ সালে জওহরলালের নেতৃত্বে লাহোরে কংগ্রেস অধিবেশনের সময়, এ 

সংকল্প নেওয়া হয়েছিল বলে এখনো প্রত্যেক বছর ২৬শে জানুয়ারী তারিখে 

তারিখে শ্বাধীনতা দিবস' পালন করে সকলে । 
রাজনীতির দিকে যেমন ভারত এগিয়ে গিয়েছে, 'তেমনি শিল্প, সংস্কৃতি 

বিজ্ঞানেও ভারত আর পিছিয়ে নেই। পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে. এসে অনেক 
আগেই ভারতের সামাজিক সংস্কার আরম হয়েছিল । মহাত্মা! রাঁময়োহন রাগ 
ছিলেন সে আন্দোলনের নেত ! তাঁকেই স্বচ্ছন্দ আধুনিক ভারতের অষ্টা, বা 
যেতে পারে । আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববরেণ্য | ার লেখা জগতের সব 

দেশের লোক আদর করে পড়ে। তেমনি স্যার মহম্মদ ইকবাল ছিলেন 

বিখ্যাত উর্দ কবি। শ্যার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রম্ণ বিজ্ঞানে নোবেল প্রাইজ পেয়ে 
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বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন । মেখনাদ সাহার নাম্ড তোমরা অনেকে শুনে থাকবে।, 
আচার্ধ্য জগদীশ বস, গ্ুক্লচন্্র--এ'র! ছিলেন ভারতের গৌরব । 

তোমরা বড় ই'লে এক বিরাট ইতিহাসের উত্তরাধিকারী হবে। বাবা মরে: 
গেলে ছেলেরা ত্বীর সম্পত্তি পায়। কিন্তু তোমর! কি একবারও ভেবেছে! যে, 
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পণ্ডিত জওহরলাল নেহ্রে 

আরা আমাদের কি জিঙ্গিদ দিয়ে গেছেন? ভারতের সম্তান হিসেবে তোমাদের; 

কর্তব্য হবে সেই আদর্শ সামনে রেখে জগত সভায় ভারতের স্থান আরও উচু; 
ক্ষরা। | 



- ঈজিয়ন সাগরের সভ্যতা 
জব শৈশবে জাশ্দানীর হাইনরিশ প্লিমান তার বাবার কাছে শুয়ে শুয়ে ই 

বীরত্বের কাহিনী শুনত। সে সব বীরদের গল্প: শুনতে শুনতে হাইনরিশ যু 
হ'য়ে যেত আর তাঁবত যে বড় হয়ে লে গ্রীসে গিয়ে ট্রয় নগর খুঁজে বার করবেই 
করবে। উরি এক রা? ৪১৮১৯ 'ঘকে। রি 
গরীব বলে মে একটুও দমেনি। ঢুক্ররন্াশ, | 

এ অভিধানে ভার দরকার হবে 

অনেক টাকা পয়দা। এ সে 

জানত। তাই সেঠিক করে যে 
আগে টাকা জমিয়ে তার পরে 

বেড়োবে য় খুজতে | 
ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়। 

দেখতে দেখতে তার হাতে থুব 
অল্প সময়ের মধ্যেই অনেক 

টাকা পয়সা জমে গেল। তখন . রা 
তাকে পান্থ কে?.সে বেড়িয়ে টের জার ঘোড়া 

' গড়ল এশিয়া! মাইনরের উত্তর-পশ্চিম অংশে ট্রয়ের ধ্বংসাবশেষ খুঁজতে | 
এশিয়া মাইনরের এ অংশ শশ্বক্ষেতে ভরা । সেখানে এক বিরাট উঁচু 

টিবি দেখতে পাওয়া গেল। ওখানের সকলে বলত যে ওটাই ছিল ইয়ের রাজ! 

প্রিয়ামুসের রাজবাড়ী । 
উৎসাহের আধিক্যে আর মুহূর্ত মাত্র সময় নষ্ট না কৰে হাইনরিশ এ টিবি 

খু'ড়তে আরভ করে দেয়। এত তাড়াতাড়ি তারা মাটী খুঁড়ছিল যে কখন যে 
তার! দতাকারের হোমারের বণিত য় নগর খুঁড়ে শেধ করে আরও নীচে, 

চলারও হানার বচ্ছর্র আগের টয় নগরীতে এনে পৌঁছেছিল সে দিকে তাদের 
ধেদ্াল ছিল'ন]। 
ডি 
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[আরও আশ্চর্যের কথা যে সেই মাটার নীচে হাজার হাজার বছর 'আগের 
উয়ের ধ্বংসাঁবশেষের মধ্যে তার] স্থন্দর' হুন্দর মুভি, দামী গহনাপত্র ও সুচ্ 
কারুকার্য কর! ফুলদানী সব কুড়িয়ে পেন্স। সাধারণ পাথরের হাতুড়ী কি মাঁটার 
বাসন পেলে ঞ্েউ আশ্চর্য্য হ'ত না--কারণ তত আগ্েের দিনে গ্রীসের আদিম 

অধিবাসীরা আর কত জিনিষ 'াবিফার করতে পাবে? 
ক্্লিমান এ সমশ্তার সমাধান করেন।. তিনি অনেক গবেষণার পর বার 

করেন যে গ্রীকদের প্রায় হাজার বছর আগে এ অঞ্চলে অন্ত এক নভ্য জাতি 
এনে বসবাস করতে আরম্ভ করেছিল। বিগত শতাব্ীর শেষের দিকে গ্িমান 
মিসিনী ( 15090089 ) প্রদেশের ধ্বংসাবশেষ দেখতে যান। সেগুলো এত 

পুরানো যে বোমক ইতিহাসেও তাদের প্রাচীনত্তের সীমা দেওয়া নেই । সেখানেও 

এক পাথরের টাকনীর নীচে তিনি নান! গুগ্ধন আবিফার করেন। স্থানীয় 

লোকরা বলত যে ওগুলো দেবতাদের তৈরী জিনিস। বহু পরীক্ষার 

পর নকলে বুঝতে পারে ষে ওগুলো! মোটেই" দেবতাদের তৈরী নয়। আমার 
তোমার মত সাধারণ মানুষই সেকালে এ সব সুন্দর স্থন্দর জিনিস বানিয়েছিল। 

এর! ছিল কেউ নাবিক আর কেউ ব্যবলাদার। তারা থাকত ক্রীট দ্বীপে 

কিংবা ঈজিয়ন সাগরের ঘধ্যের অন্যান্ত ঘীপে। যেমন হুম্দ্র তার! নৌকা চালাত 
তেমনি বুদ্ধি ছিল তাদের ব্যবসা বানিজ্যের। স্থসভ্য প্রাচোর সঙ্গে অর্দ 
সভা ' ইওরোপের জিনিসপত্র লেনদেন এই সব বণিকদের মারফৎ হ'তে 

আরস্ড করে। 

বহু শতাব্বী ধরে ক্রীটের উপকূলে এই উন্নত সভ্যতার প্রচলন ছিল। তার 
প্রধান নগর ছিল ক্লোস্থস (1৫700909898 )! স্বাস্থ্য ও আরাম বজায় রাখবার জন্য 

শহরে যত কিছু করা সম্ভব ক্লোস্থসের লোকরা তার কিছুই বাদ দেয় নি। 
তোমরা শুনলে আশ্র্ধ্য হয়ে যাবে যে ক্লোস্থসের সভ্যতার অনেক কিছুই 

এখন সভ্য জগতে এচলিত হয়েছে । রাজপ্রাসাদে রীতিমত ড্রেনের বন্দোবস্ত 

ছিল আর প্রত্যেক বাড়ীতে আগুন জালানে ষ্টোভের অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া. 

যায়! তাছাড়। দৈনিক টবে বসে স্গান করারও প্রমাণ আছে। পৃথিবীতে 
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এরাই প্রথম টবে ম্বানের আবিফার করেছিল । রাজপ্রাসাদে যে কত কা বাঁকা 
সিঁড়ি ছিল তাঁর ইয়তা নেই। প্রাপাদ্দের নীচে ছিল ভাড়ার ঘঝের, বন্দোবস্ত । 
তাতে থাকত মদ, শম্তয আর অলিভ তেল। সে সমস্ত ভাড়ার এত বড় 

শি ্ 
শী রি 

/ / এ 
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খা 

র্োন্সের পতন 

বড় হত যে প্রথম প্রথম গ্রীক পরিব্রাজকর! সে সব দেখে হকচকিয়ে যেত। ফে 

জন্যেই তারা ওগুলোর নাম দেয় “গোলকধাধ”]1” 

ক্লোস্থসের সভ্যতা প্রায় মিশরেরই সমসাময়িক । ক্রমে ক্রমে ক্লোসুসের 
সভ্যতার অনুকরণে আদিম গ্রীকরা নিজেদের সভ্য করতে থাকে এবং অবশেষে 

ক্লোহুসের সভ্যতাকেই একেবারে ধ্বংস করে ফেলে। 

ইওনোপের. দীক্ষাণ্তক্ষ গ্রীস 

স্থিমশরের পিরামিডের বয়দ তখন হাল্জার বছরেরও বেশী আর বাবিলনের 

সম্রাট হান্সুরাবির স্ৃত্যুও হয়েছে কয়েক শতাবী আগে । আন একদল পশুপালক 
দক্ষিণ ইওরোপের দানিযুব নদীর তীর থেকে যাষাবর হঃয়ে শস্য শ্টামল মাঠের 
খোজে আরও দক্ষিণে সরে আসতে থাকে । এরাও হিন্দী-ইওরোপীয়দেরই এক. 
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শাখা । ভিউক্যাললিয়ন ও'পিরহা'র সন্তান “ছেলেন-এর নাষাহুসাবে এর! নিজেদের 

বলত “হেলেনীক্ব:4* এই আদিম হেলেনীয়দের সম্বন্ধে আমরা খুব সামান্ধই 
' খবর বাখি। | 

পণ্ডপালন ছিল তাদের প্রধান জীবিক! এবং তাদের সভ্যতার স্তর ছিল 
'জনযুগ” । কতগুলো 'জন' মিলে হ'ত “বেরাদরী'-_-আবার কয়েকটি বেরাদরী মিলে 
হত “কুল” কতগুলো “কুল” মিলে আবার কুল-সঙ্ঘও (00089067805 

04 [1299 ) গঠিত হস্ত | মাতৃশাসন্ গিয়ে তখন আদিম গ্রীকদের মধ্যে দেখা 

দিয়েছিল পিতৃশালন। বিভিন্ন “জনের মধ্যে অনৃশ্ঠ বাধন ছিল নানা রকমের । 

তাদের কয়েকটি জন একসঙ্গে মিলে হয়তো! একই সাধারণ উৎসব করত । 
একই দেবতার আরাধনা করত তার! সবাই । কেউ মরে গেলে তাদের সবাইকে 
একই গোরস্থানে কবর দেওয়া হস্ত। প্রয়োজন হলে সবাই সবাইকে প্রাণপাত 

করেও রক্ষা করত । সমস্ত সম্পত্তি ছিল সাধারণের । পিতার দিক থেকে বংশ 
পরিচয় দেওয়া হত । কেউ একই 'জনে'র ভিতর বিয়ে করতে পারত না। তবে 

কোন মেয়ে যদি বিশাল সম্পত্তির অধিকারী হ'ত তাহলে কিন্তু তাকে আবার 

নিজেদের “জনে'র মধ্যেই বিয়ে করতে হ'ত । কারণ তা না হলে বিয়ের পর 
ষে তার সব সম্পত্তি অন্ত “জনের মধ্যে চলে যাবে, তখন কি হবে? সময়ে 

সময়ে বাইরের লোককেও জনের মধ্যে নিয়ে নেওয়! হ'ত । “জনের সর্দার 
হত নির্বাচিত এবং সকলে মিলে তাঁকে তাড়িয়েও দিতে পারত । 

এ্যাটিকাতে ছিল এরকম চারটি কুল। তার প্রত্যেকটি ছিল আবার তিনটি 

বেরাদ্রীতে বিভক্ত এবং বিভিন্ন বেরাদরীতে থাকত কমপক্ষে তিরিশটি “জন' । 

_ গ্রীস জায়গা খুব ছোট হ'লেও সেখানে বিভিন্ন জাতি তাদের নিজস্ব ভাষা ও 
ংগঠন নিয়ে থাকত। 
এহোমারের কাব্য থেকে আমরা জানতে পারি যে গ্রীসের বিভিন্ন কুল মিলে 

তখন থেকেই ছোট ছোট 'জাতিতে? পরিণত হুচ্ছিল। সে সব “জাতির' ভিতর 

কিন্তু প্রত্যেকটি কুল, বেরাদরী তাদের স্বাধীন সতা বজায় রেখে চলত | তারা 
থাকত দেয়ালে-ঘের! নগবে নগরে? পশুরপাল বুদ্ধির সঙ্গে তারা কবি কাজ ও 
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কারিকরী শেখে। তৃখন তাদের মধ্যে বংশবৃদ্ধি হতে থাকে ।. যতই তা! 
এই সমস্ত নানা অর্থকরী বিদ্ক] শিখতে লাগগ ততই তাঁদের মধ্যে দেখা দিল 

শ্রেণী বিভেদ। এই সব আদিম সাম্যতন্ত্রের ভিতর ক্রমে ক্রমে দেখা দিল বড় 
£ছোটর বিভিন্ত দল। ছোট ছোট জাতিগুলি সবচেয়ে ভাল জমী আর অন্তের 
সম্পত্তি লুঠের জন্ত ক্রমাগত নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ নিয়ে ব্যস্ত থাক্কত| . 

নৃতন দেশজয়ের সময় তাদের ভিতব্ লামরিক নেতার আবির্ভাব হয়। চাষ” 

বামের জগ্য সাধারণের জমী “কুলের” নব পরিবারের মধ্যে ভাগাভাগি রুঝে 

দেওয়া হ'ত। সেই জমী ভাগ করার সময কুলের প্রধান লোকর! নিজেদের 

অংশে বেশী জমী রাখত । ক্রমে ক্রমে বেশী জমীর মালিক হয়ে এর] নিজেদেক 

ঘেবতাদের অংশ থেকে উদ্ভূত বলে ঘোষণা করে অন্ত সব গরীবদের কাছে 
থেকে সম্মান দাবী করত। প্রথম গ্রীক বাজার! ছিলেন শুধু এদের নেতা মাত্র 

প্রত্যেক গ্রীক রাজাকে ঘিরে এক মন্ত্রণা সভা থাকত । এই সভায় থাকত 
নানা বিভিন্ন “গরনে'র প্রধান প্রধান লোক। আরও পরে যখন প্রধানদের সংখ্যা 

অনেক বেড়ে গেল তখন প্রত্যেককে সভ্য না করে, তাদের মবাইর মধ্যে থেক্ষে 

বেছে বেছে কয়ঙ্নকে মন্ত্রণা সভার সভ্য পদ দেওয়া হ'ত। এই ভাবে ধীরে ধীব্বে 
অভিজাত শ্রেণীর গ্রভাব গ্রতিপতি বৃদ্ধি পায়। 

যখনই কোনও “বিশেষ জরুরী ব্ণাপাবের মীমাংস। দরকার হন্ত তখন মন্ত্রণ! 
সভ। 'জনপরিষদ? আহ্বান করত। কুল ও জনের প্রত্যেক পুরুষেরই এই পরিষদে 
স্বাধীন মতামত প্রকাশ করবার গ্ুযোগ থাকত। হাত দেখিয়ে প্রভোক 

প্রস্তাবের উপর মতামত নেওয়া হ'ত। একবার কোনও প্রস্তাব গৃহীত হ'ঝে 
সবাইকেই লে নির্দেশ মেনে চলতে হ'ত। যতদিন পধ্যন্ত 'জনে”র প্রত্যেক , 

পুরুষকেই নির্বিচারে যুদ্ধ করতে হ'ত ততদ্দিন এই আদিম গণতন্ত্র সত্যিকারেন 
কাজের ছিল। তখন সাধারণ লোকের সঙ্গে শামকের কোনও পার্থাকা 

ছিল না। রর 
সামরিক নেতা নির্ব্বাচনের ব্যাপারেও 'জনপরিষদের' প্রভাৰ ছিল.অনেক.। 

অনেক সময় গ্রীসের কোনও নেতার শৃন্তপদ “জনপরিষদের' মত নিযে, তার 



৫ ' ইত্িকাদেন নয় 

ছেলেকে দেওয়া; হ'ত। কিন্তু তাই বলে মনে করো না. ষে আপনা থেকেই 
তখন কোনও নেতা মবে গেলে তার ছেলেই নেতা হতে পারত । 

ইলিয়াড ওডেসী প্রভৃতি পৌরাণিক কাব্যগ্রন্থ থেকে এঁতিহাসিকেরা স্থির সিদ্ধান্ত 
করেছেন ষে গ্রীসে তখনো “রাজার কোনও অস্তিত্ব ছিল না। গ্রীসে যাদের 
বাসিলিউস ( 88871908 ) বল! হত, তাদের এত ক্ষমতা ছিল না! 

ক্রমে যতই স্ত্রীক সমাজে শ্রেণীভেদ বাড়তে লাগল, ততই 'জনযুগ” ভাঙতে 
লাগল । আগে শুধুমাত্র বিজিতদের দাসশ্রেণীভূক্ত করা হ'ত; কিন্তু ক্রমে 

দ্াসপ্রথা এমনভাবে চলন হ'ল ঘে এমন কি অন্য জনের লোককেও দাসে 

পরিণত করতে কারো ছিধা হ'ত না। 

সমাজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষার ব্যবস্থার জন্য আর গরীবদের বিক্রোহের 
হাত থেকে বড়লোকদের বাঁচাবার জন্য তখন স্থষ্টি হ'ল আধুনিক কালের সবচেয়ে 

ঝড় শোধণের যন্ত্র--বাষ্র ! 

অনেকে ভোমাদের বলবে যে, রাজা-রাজবারা তে! দেবতাদেরই অংশ। 

তারা আপনা আপনি হয়েছেন, মানুষকে কিছু করতে হয় নি। নে কথ! কিন্তু 

ঠিক নয়। রাজা বা রাজার রাজত্ব সবই আদিম যুগের সমাজ থেকে 
গড়ে উঠেছে। নানা দেশের উদাহরণ থেকেই সেটা ভাল করে বুঝেছো 
নিশ্চয়ই । | 

সেকালের গ্রীসের নানা বাঁজত্বের মধ্যে এযাটিকা ছিল একটি । তার 
রাজধানী ছিল এথেন্স ও বাসিন্দাদের নাম ছিল এথেনীয়। গ্রীক পুরাণের 
আমলেও এখেনীয়রা চারটি “কুলে” বিভক্ত ছিল--তা আগেই বলেছি । 'এসব 
ভিন্ন ভিন্ন “কুলের' বসতিও ছিল ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় । এমন কি যে সব বেরাদরী 
মিলে 'কুল' সঙ হ'ত, তারাও আলাদা আলাদা থাকত। 

জমীজমা৷ তখন ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছিল। কারও ছিল বেশী 
কারও কম। সেই মঙ্গে নানা রকমের কেনাবেচার জিনিসও মাধ তৈরী করত 

এবং বর্ষর যুগের উঠুন্তরের মত ব্যবসা-বাণিজ্যও প্রচলিত ছিল। শাকসজী, 
যদ ও অলিভ তেলও এদেশের লোকর! তরী করতে জানত । ব্যবসা-বাণিজ্া 



ইওরোপের দক্ষারতক শী... ৮৯ 
ও নৌ-বিসতায় পারধর্শী হবায় সঙ্গ সঙ্গে তারা ঈজিয়ন সাগর থেকে ফিমিসীয়দের 
তাড়িয়ে দেয়। 

জমীজম! যখন থেকে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হ'ল, তখন থেকেই গী 

লোক নিজের অভাব পড়লে জমী বন্ধক দিত কিংবা বিক্রী করত। তখন হয়তো! 
বাইরের 'জনের কেউ সেই জমি কিনত। তেমনি করে বাইরের কারিকর 

কুমোর কি ছুতোঁর হয়তো জিনিসপত্তর বেচতে বেচতে নিজের “জন? ছেড়ে 
ভিন্ন 'জনের' দেশে বদবাঁদ আরম্ত করল। আগের যুগে যেমন প্রতোক ভিন্ন 
ভিন্ন “জন শুধৃমাত্র নিজেদেরই মধ্যে মেলামেশা! করত এখন আর তা৷ সম্ভব হ'ল 
না। হরদম বাইরে থেকে লোক এসে তাদের সঙ্গে মিশছে নয়তো তাদের 
থেকে বাইবে চলে যাচ্ছে পেটের তাড়নায় । 

শাস্তির সময় প্রত্যেক “বেরাদরী” বা৷ “কুল: স্বাধীন ইচ্ছেমত নিজেদের শাসন 
কাজ চালাতে পারত। যুদ্ধবিগ্রহের সময় এথেন্মের আদেশ মানতে হ'ত কেবল 
তাদের। বাইরে থেকে নান! রকমের ষে-নব লোক এসে “বেরাদরী” বা 'কুলের 

ভিতর বসবাস আরম্ভ করল, তখন শাসন-ব্যপারে তাদের মোটেই আমল 
দেওয়া হ'ত না। এতে যারা নতুন তাদ্দেরও যেমন বিপদ আবার যার! পুরানে। 
জনের ভিতবেই ছিল তাদেরও হ'ল তেমনি জু্ুত্তি। 

তারা স্থির করল যে পুরানো শাপন-ব্যবস্থা সংস্কার দরকার । ঘীসিমুস 
(175895৪ ) নামে একজন পণ্ডিত এক শাসনতন্ত্রের কাঠামে! ঠিক করে দেন। 
তীর প্রধান সংস্কার হ'ল যে বেরাদরী ও “কুলের” হাত থেকে শাসনের 

অধিকার সরিয়ে এনে তিনি এথেন্সের শাসনের অধীন করেন । বিভিন্ন "জন? ও 

“বেরাদরী'র আইন ও আচার ব্যবহার লেখানে হ'ল অচল। নানা “কুল” মিলে 
এথেনীয়রা এক “জাতিতে? পরিণত হ'ল। নতুন শাসন-সংস্কারের ফলে এরিক 
জাতি ছাড়াও অন্ত যে কোন জাতির লোকদেরই এথেন্পে এসে বসবাস করতে 

দেওয়া হ'ত। 

থীসিয়ুসের আর এক দান হ'ল যে তিনি “জন” “বেরাদিরী+, “কুল? নিরিচারে 

মমন্ত জাতিকে তিনভাগে ভাগ 'করেন-_-অভিজাত শ্রেণী, চাষী ও কারিকর। যারা 



অভিজাত শ্রেণীর তাদের হাতে তিনি শাসনের ভাব দিলেন। 'জনযুগে' ঘে লক্ষলে 
সমান সমান ছিল, (সে ব্যবস্থা এখন হ'ল অচল। সমাজের মধ্যে একদল হ'ল 

বিশেষ সুবিধাভোগী শাসকশ্রেী, আর ছু'দল পরস্পরের প্রতিযোগী চাষী আর 

কারিকর ! | 
এর পর থেক্ষে সোলোন (9০103 )-এর আগে পর্য্যস্ত গ্রীসের ইতিহাস 

খুব সামান্তই জানা যায়। বাসিলিউস-এর পদ ততদিনে উঠে যায়। 
তার জায়গায় বিশেষ হুবিধাভোগী শাসকশ্রেণী থেকে নির্বাচিত লোকরা দেশ 
শাসন করত। এঁদের বলা হ'ত 'আরকন+ (470107) | কিন্তু যতই দিন যেতে 

লাগল--ততই এরা গরীবদের উপর বেশী অত্যাচার আরম্ভ করেন। 
গরীবদের শোষণের দুটি পথ ছিল--টাক1 ধার দেওয়া আর সম্পত্তি কেড়ে 

নেওয়া । 

অভিজাত শ্রেণী সাধারণতঃ এথেন্সের আশপাশেই থাকতেন। কাজেই 
ব্যবসা-বাণিজ্য আর মাঝে মাঝে ডাকাতি করে তারা অনেক ধনসম্পদের 

অধিকারী হন। অভিজাত শ্রেণীর হাতে ধনসম্পদ বাড়তে লাগলে তীরা 

সেই টাক সুদে খাটাতে আরম্ভ করেন। আগের জনযুগে টাকাই ছিল না'-- 

তাই স্বদের কথাও কেউ জানত নু॥ এখন অভিজাত শ্রেণী তাদের সুবিধামত 
মহাজনদের স্বার্থ বাচিয়ে নানা আইনকানুন তৈরী করলেন । এযাটিকা প্রদেশের 

যেদ্দিকেই তখন তাকাও না কেন, খালি দেখবে যে প্রত্যেক মাঠের মধ্যে একটা 
করে খুঁটি পুঁতে তাতে লেখ! রয়েছে এ জমী কার কাছে বন্ধক দেওয়া আছে। 

জমী সবই দেনার দায়ে বিক্রী হয়ে গিয়েছে । যে সব চাষীকে দয়া করে 
জমীতে থাকতে দ্বেওয়া হ'ত তাদের উৎপন্ন শন্তের ছয় ভাগের পাচ ভাগ দিতে 

হ'ত জধিদ্বারকে, আর বাকী একভাগে নিজেদের জীবিক। নির্বাহ করতে 

হত। - যদ্দি জমী বিক্রী করেও ধারের টাক! শোধ করা না যেত, তাহলে চাষীর 

ছেলেমেয়েকে বিক্রী করে সে দেনা শোধ করতে হ'ত। সে তখন থেকে হ'ত 

এস | তারপরও ইচ্ছে করলে মহাজন চাধীকেই বিক্রী করতে পারত । এদেশে 
লভ্যতার প্রথম যুগে এমনি ক্ষরে মানুষে মান্ছষের' উপর অত্যাচার চালাত। 



ইওবোপের বীনা গ্রী টু ৮ 

বিস্ত 'জনমুগের' শাসনের কাঠামোর মধ্যে এত, সব নতুন; নতুন লমঙতা 
সমাধানের কোনই উপায় ছিল না। তাহলে কি করা ধাবে?. বেশ যোথা 
গেল যে নতুন কোনও বন্দোবস্ত না করলে সমাজ ধ্বংস পাবে। সেই সময় 
অভিজাতশ্রেণী অন্তের অলক্ষ্যে দেশের শাসন ক্ষমতা নিজেদের হাতে তুলে 
নিয়েছিল। গ্রামে ও শহরে যে সব কারিকর ও ব্যবসায়ী শ্রেণী গড়ে উঠল 

তারা সকলেই নিজের নিজের স্বার্থের উপযুক্ত শাসনের কাঠামে! বানিয়ে নিল। 

হাজার রকমের ' সরকারী কর্মচারীর পদ হ্ট্টি করে এদের সবাইকে চাকুরী 

দেওয়া হ'ত। গরীবদের দাবিয়ে রেখে অভিজাতশ্রেণীর কথামত সবাইকে 
চালাতে হ'লে ও বিদেশ যুদ্ধ করতে হ'লে দরকার হচ্ছে একদল রীতিষ্ত ভাড়াটে 

সৈম্ত তৈরী করে রাখা। কারণ, আগের “জনযুগে” প্রত্যেক লোকই ছিল 
বুদ্ধ করতে বাধ্য । কিপ্ত এখন তো আর তা নেই। গরীবরা কেন অমনিতে 

বড়লোকের হুকুম তামিল করতে গিয়ে প্রাণ দেবে? 

৫৯৪ শ্রী: পূর্বে মোলোন গ্রীসের সামাজিক জীবনে বিপ্লব আনলেন । আন 
পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত বিপ্লব ঘটেছে তার প্রত্যেকটিরই লক্ষ্য হচ্ছে কোনও 

প্রচলিত বিধিব্যবস্থার হাত থেকে অন্ত আর একরকম সম্পত্তি ব্যবস্থা বাচানো? 

একটি সম্পত্তি নষ্ট না করে অন্ত সম্পত্তি বাচানো যায় না। এথেন্সের লোক যধন 

মহাজনদের অত্যাচারে জঙ্জরিত হ'য়ে উঠেছিল, তখন সোলোন মহাজনদের 
অত্যাচার বন্ধ করে দেন। তার বিপ্লবের ফলে গরীবদের সম্পত্তি মহাজনেত্র 

অত্যাচারের হাত থেকে বাচল। কি ভাবে যে এত বড় বিপ্লব ঘটল, তার খুব 

ভাল ইতিহাম নেই। তবে তার নিজের লেখা অনেক কবিতা থেকে আমরা 

জানতে পারি যে তিনি সমস্ত বন্ধক দেওয়া জমী খালাস কবে দেন ও ধা 

দেনার দায়ে বিক্রী হ'য়ে গিয়েছিল তাদেরও ম্বাধীন্ভাবে দেশে ফিরে আসবার 

অধিকার দিয়েছিলেন। 

এর বন্ুযুগ পরে যখন ফ্রান্সে ফরালী-বিপ্রব হয়, তখন আগের টি 

যুগের বড় বড় জমীদারদের সম্পতি ব্যবস্থা ধ্বংস পে) সেখানে দেখা দিল 

আধুনিক কলকারখান। ও অন্য ধনতন্ত্রী সম্পত্তি ব্যবস্থা'। আবার. রুশ-বিপ্বের 



রঃ হর্ভিং তি গল্প 

ফলে ধনতরী সম্পত্তি বসা ভেঙে দিয়ে গরীব চাষী মজুরশ্রেণী তাদের সবাইকার 
মধ্যে সব্ সম্পত্তি বাটোয়ারা করে নেয়। 

 সোলোনের আষলে যে সমস্ত ক্রীতদাস স্বাধীনভাবে দেশে ফিরে এল 

তাঁদের বাচানোর জন্কে নতুন নিয়মকানুন তৈরী হ'ল। ঠিক হ'ল যে তখন 
থেকে দেনার দায়ে কথলে! মানুষ কেনাবেচা! চলবে না। আর কে কত জমী 

ঘ্খল করতে পারবে তারও সীমা বেঁধে দেওয়া হ'ল । 
আগের যে “জনপরিষদ* ছিল (0০09:1011) তার আকার বাড়িয়ে 

দিয়ে চারশত প্রতিনিধিপ বন্দোবস্ত করা হ*ল। প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন 
“কুল'। থেকে একশ করে প্রতিনিধি পাঠাত। প্রত্যেক চাষীর জমী 
ও ফসলের আয়ের অনুপাতে সমাজকেও চারভাগে বিভক্ত করা হ'ল। 
প্রথম তিনশ্রেণীর লোকের জমীর আয় হচ্ছে যথাক্রমে--৫০০১-৩০০ ও ১৫০ 

মেদিয়োই ( 14992020705 ) শশ্ত (১ মেদিয়োই হচ্ছে আমাদের ছু'সেবের প্রায় 

সমান)। এর কমের সকলেই ছিল চতুর্থ শ্রেণীতে । এদের কোন বিশেষ অধিকার 

ছিল না। শুধু মাত্র 'জনপরিষদে এসে এরা ভোট দিতে বা বক্তৃতা দিতে 
পারত । 

দ্বেশের সবচেয়ে ভাল ভাল সরকারী কাজের জন্য প্রথম শ্রেণী থেকে লোক 

লেওয়া হ'ত। এছাড়! অন্তান্ত কাজের জন্য উপরের বাকী ছুই শ্রেণীর মধ্য 

থেকে লোক নেওয়া হ'ত। সংখ্যায় বেশী বলে 'জনপরিষদে" কিন্তু গরীবদের 

প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল বেশী। “জনপরিষদের'ই ভোট নিয়ে সমস্ত সরকারী 
কর্মচারীকে নিষুক্ত করা হ'ত। সৈন্যদলেরও সংস্কার করা হয় তখন। প্রথম ছুই 

শ্রেণীর লোক হ'ত অশ্বারোহী সৈম্ত ; তৃতীয় শ্রেণীর লোক হ'ত ভাল ভাল অস্্- 

শঙ্স নিয়ে পদাতিক আর চতুর্থ শ্রেণীর লোক হ'ল শুধু সাধারণ সৈম্ত। 
ক্রীতদাসের তখনও কোন অধিকার ছিল ন1। 

সোলোনের আইনে অভিজ্াতশ্রেণীর অত্যাচার কমিয়ে দেওয়া হয়। 

কাজেই তারা স্থযোগ খু'জছিলেন কি করে আবার নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার 

করতে পারেন । গরীবদের শোষণ না করলে ধন সম্পত্তি বাড়বে কি করে? 



.. ইওরোপের সীক্ষারর গ্রীন ্. 

সোলোনের মৃত্যুর পরে কিছুদিনের জন্ত অভিজাতঙ্জেণী আবার বড় হ'য়ে 
উঠেছিল। কিন্তু সে প্রতৃত্ব বেদীদিন টিকতে পারে নি। পরে ৫০৯ শ্রীঃপৃই 
ক্লাইসখেনিস-এর অধীনে এথেন্স বাসীর! আবার বিদ্রোহ করে খতিনাঙবেন 
দমন করেছিল। 

তিনি এক নতুন শাসন ব্যবস্থা তৈরী করলেন। ভাতে সমস্ত খ্যাটিকা 
দ্নেশকে একশটি ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করা হয়। এ সব ছোট ছোট 
জেলাকে বলা হত 'দেমিস* (061088 )। এক একটি শহরের জন্য ভিন্ন ডিন্ন 

সরকারী কর্মচারী নির্বাচিত করা হ'ত । এছাড়া আরও তিরিশ জন বিচারক 

নির্বাচন করা হ'ত। দেমিসস্এর সাধারণ লোঁকরা (82208) 'জনপরিষদে? 

একত্র হ'য়ে অন্ত লব নির্বাচন করত। দশটি দ্বেমিস মিলে একটি “কুল” গঠিত 
হ'্ত। এ কুলের সঙ্গে কিন্তু 'জনযুগের কুলের কোনও সম্পর্ক নেই । 'জনযুগে'র 

কুল ছিল রক্তের সম্বন্ধের ভিত্তিতে গঠিত। আর এখন রক্তের সন্বদ্ধের 
কোন বালাই ছিল না। এখনকার কুল হ'ল কতগুলো! জায়গা নিয়ে। কুল 

ছিল স্বাধীন। সেই সব প্রত্যেক স্বাধীন কুল থেকে পঞ্চাশ জন করে প্রতিনিধি 
নির্বাচন করা হ'ত। এরকম দশটি কুল থেকে ৫০ জন করে নিয়ে পাঁচশো 

জন প্রতিনিধির জনপরিষদ গঠিত হ'ল । এই জনপরিষদই দেশ শাসন করত । 
সেখানে কোনও একজন লোকের হাতে শাসন ক্ষমতা ছিল না। 

তোমর! হুয়তে। ভাববে--এই তো ভাল । তবে এ সুযোগ কেবল একচেটিয়া ছিল 
দ্বাধীন নাগরিকদের জন্যই । ক্রীতদাসদের জন্য এ স্থযোগ ছিল না। 
তাঁরা ছিল সব কিছুরই বাইরে। | 

দ্বাধীন নাগরিকরা সব সময় টাক! রোজগারের জন্ত ব্যস্ত থাকত। তারা 

মোটেই পুলিশ ও সৈম্তের কাজে. এগোতে চাইত না । পুলিশী কাজের জন্ত 
ছিল ক্রীতদাস। এথেন্সের উন্নতি হবার মূলে ছিল এই বিরাট ক্রীতদাস শ্রেদী। 
এবার শোনো গ্রীসের জীবনযাত্রা প্রণালীর কথা। 

জনপরিষদে সমস্ত স্বাধীন নাগরিকদের হাত তুলে ভোট দিতে হ'ত । 
'মনে করতে পার যে, গ্রীসের নকলে যদি সামান্য পরামর্শ করতে হ'লে জন- 



জং “ইতিহাসের গল্প. 
পরিষদ্দে দৌড়ে আমনত তাহলে ভাগের সংসার, পরিজনই বা কে ফেখাশোনা 
করত আর কি করেই বা তারা রোজগার পত্তর করত? 

_ জীতদাস বাদে যারা “জনপরিষদে' ভোট দিতে পারত তাদেরই নাগরিক 
বলে। রাজ্য শাসন.ও অন্তান্ত লরকারী কাজের ভার ছিল শুধু নাগরিকদের 

উপর । বাকী সব কাজই করতে হ'ত ভরীতদাসদের | একজন যদি নাগরিক হয় 

তে! তার অধীনে থাকত অন্ততঃ ছয়জন ক্রীতদাস। প্রভুর জীবনধারণের 

জন্য যত কিছু কাজকর্ম সবই করতে হ'ত ক্রীতদালকে | প্রভূ শুধু রাজ- 

কার্ধাই করতেন। শহরের প্রত্যেকের জন্তে রান্নাবারা, আলো! জালানো এই 
সব কাজ ছিল ক্রীতদাসদের। তারাই ছিল ঘজ্জী, ছুতোর, কামার, স্যাকরা 
ক্ষুলের মাষ্টার, কেরাণী, ভ'ড়ারী, কারখানার মজুর । তাদের দিয়ে করিয়ে 
নিয়ে ঘত লব থিষম্বেটারে বসে বসে ভাল ভাল নাটক দেখা--বা বড় বড় 
সভা সমিতিতে গিয়ে নানা নতুন নতুন কথা শোনাই ছিল প্রভুদের সময় 
কাটানোর উপায়। তখনকার এথেন্স ছিল ঠিক সেই রকম। 

তবে ক্রীতদাস বলতে যেন মনে করে৷ না যে তাদের উপর সব সময় 

অত্যাচার করা হ'ত। আমেরিকার ক্রীতদাসদের উপর যে ভীষণ অত্যাচার 

করা হ'ত তার হৃদয় বিদারক বর্ণন। তোমর! "টমকাকার কুটীর' ( 0073019 

[02005 0818 ) নামে বইটিতে পাবে। গ্রীসের ক্রীতদানরা অনেক সময় 

নিজের চেষ্টায় ইচ্ছে করলে উন্নতি করতে পাবত। এমন কি গরীব 

এথেনীয়দের চেয়ে কোন কোন ক্রীতদাসের অবস্থা ছিল ভাল। 

তাছাড়া! ঘরনংসারের কাজ গ্রীসে ছিল নাম মাত্র। বাড়ীঘর ছিল খুব 

সাধারণ। বড় বড় লোকদের বাড়ীও দেখলে মনে হত সামান্য গোলাঘরের 

| ঘত। তাতে বর্তমানের সৌখীনভার এত সাজ সরঞ্জাম থাকত না । বাড়ীতে 
থাকত মাঝ চারটে দেয়াল আর ছাত। কোন ঘরেই জানালা ছিল না। 

শুধু একটি দরজা! দিয়ে আসা যাওয়া করতে হ'ত সবাইকে । বাড়ীর মধ্যে 
একটি আঙ্গিনার চারপশি ঘিরে থাকত রান্নাঘর, খাবার আর শোবার ঘর। 

আডিনায় থাকত ঝরণাঁ; তার পাশে পাষাণের সব মৃত্ঠি। উঠোনের এক 



কোণায় বলে রান্না করত কোনো জ্রীতর্দাস। আর একজন অন্ত কোণীর 
বসে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পড়াত। | 

তাদের. খাওয়াও ছিল খুব সামান্ত। গ্রীসের লোকরা নেহাৎ না খেলে 
নয় বলেই ধেন খাবার খেত। রকমারী খাবারের বহর ছিল না তাদের । 
শুধু মাংস, কাচা তরকারী, রুটি ও মদই ছিল বেশীর ভাগ লোকের খাবার। 

পোষাক পরিচ্ছদেও তারা খুব হিনেবী ছিল। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা 
ছিল তাদের আর এক গুণ। কি করে নানা রকম ব্যায়াম করে শরীর সুস্থ 
রাখতে হয়, সাতার কাটতে হয়, দৌড়ঝ'ণাপ করতে হয়, সে বিষয়ে তারা 
ছিল অসাধারণ নিপুণ। গ্রীসের লোকরা কোন বিষয়েই বেশীর ভাগ কিছু 
কর! পছন্দ করত না। সব বিষয়েই তার! মাঝারি পথে চলত। তারা নব 
কাজের ফাকে চাইত শুধু অবদর। কাজেই কখনো সবাই সৌখীনতায় মত্ত 
হ'ত না_-বাতে একটুও বাড়তি লময় নষ্ট না হয়। 

অবমর বিনোদনের জন্য তার! থিয়েটার আবিষ্কার করে। কোবাঁস গানে' 
কি করে তাদের পূ্ববপুকুষরা গ্রীমের আদিম অধিবাসী পেলাসজীয়দের 
(661988987 ) যুদ্ধে হারিয়ে গ্রীন দখল করেছিল সেই সব ছড়া সকলে, 
একসঙ্ে জড়ো] হ'য়ে গশুনত। 

প্রত্যেক বছর গ্রীসের লোকরা এক হ'য়ে মদের দেবতা ভিয়োনীলাস, 
(1019725588 ) এর উপাদনা করত। মদের দেবতা ভ্রাক্ষাবনে থাকতেন ॥ 

তার সাঙ্গোপাঙ্গ ছিল আদ্ধেক মান্য আর আদ্ধেক ছাগল। কাজেই 
উৎদবের দময় লোকরা ছাগলের চামড়া গায়ে দিয়ে ম্যা ম্যা করে নানা 
রকম নাচ করত। গ্রীস ভাষায় ছাগলের নাম হচ্ছে ্্যাগোষ” (15209 ) 

* এবং গায়কের গ্রীক শব হচ্ছে "ওইভোন” (08808 )1 কাজেই যে গায়ক 
, ছাগলের চামড়া গায়ে দিয়ে ম্যা মা করত তাকে গ্রীসের লোকরা বলত 

'্রাগপোস--ওইভোন । এই শব থেকে ক্রমে ব্হযুগ পরে ইংরাজী 'ট্র্যাজেভী” 
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কথার উষ্টব হয়েছে । যে সব থিয়েটারের শেষে খুব ছুঃখের কিছু থাক্ষে-.. 
তাঁকে বল! হয় স্র্যাজেডীঃ। আর যার শেষ খুব আনন্দের তাকে বলা 

হয় “কমেতী? | 

প্রথম প্রথম দল বেধে গান নি ছিল খুবই মজার ব্যাপার। কিন্ত 
কিছুদিন পরেই লোক একই গান শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে উঠল। তারা 
নতুন কিছু শুনতে চাইল। একজন কবি তখন নতুন ব্যবস্থা করলেন। দলের 

মধ্য থেকে একজন একটু এগিয়ে এসে অন্ত সবাইর সঙ্গে নানা রকম 
কথাবার্তা বলতেন কথার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নান! রকম অঙ্গভঙ্গীও করতেন। 

এই রকম জোড়াতালি দেওয়া! কথাবার্তীই পরে নাটকের সংলাপ (91810006) 

আকার নেয়। | 

পরের যুগে "এসকাইলাস' নামে নাট্যকার একজমের ব্দলে দুইজন 

লোকের মধ্যে 'সংলাপ' দিয়ে নাটক শুরু করেন। তারপর “ইউরিপিডিস্” আরও 

উন্নত নাটক লিখেছিলেন। ক্রমে গ্যারিষ্টোফেনিস ও অন্তান্ত নানা নাট্যকার 

গ্রীসের বিরাট নাট্য সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন। দেখতে দেখতে প্রত্যেক 
পাহাড়ের গা কেটে নানা শহরে থিয়েটার ঘর বানানো হয়। দর্শকরা সবাই 

সামনে বসতেন। আর সম্মৃথে অর্বৃত্তাকারে একট! উচু জায়গায় গায়করা 
নাচগান করত। তাদের পিছনে একটি তাবু থাকত। সেই তাবু থেকে তারা 
সাজগোজ করে মঞ্চে এসে দ্রাড়াত। গ্রীক ভাষায় ভাবুকে বলা হয়-স্কিন' 
(98909 )। তা! থেকেই আমর] এখন বলি ষ্টেজের নীন, (3০979 ) সিনারী । 

গ্রীকরা বহুদিন পারসীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। 
ফিনিসীয়দের শিষ্য ঈজীয়দের কাছে গ্রীকরা ব্যবসা! বানিজ্য শিখেছিল। 

ঠিক ফিনিসীয় ঢউ-এ তারা উপনিবেশও স্থাপন করত। এ ভাবে খ্রীঃ পৃঃ ষষ্ঠ 
শতাবীতে এশিয়! মাইনরের উপকূলে বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল গ্রীকর! । 

এদিকে পারদীয়, সম্রাটর1 ক্রমে সাম্রাজ্য বাড়াতে বাড়াতে গ্রীকদের 
সীমান্তের কাছে এসে পড়েছিল । তখন গ্রীকদের বশ্তুতা হ্বীকার করবার জন্ত 

তারা আহ্বান জানাল। গ্রীকরা সে আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে। কিনিসীদ্গরা 
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গ্রীকদের বিরুদ্ধে পারসীয়দের সাহাষ্য করধার প্রতিশ্রুতি দেয় । . ফিনিসীয়দের 

জাহাজে চড়ে পারসীয় সৈন্তরা গ্রীনদেশ জয় করতে আসে। কিন্তু আথেস 
(88295 ).পর্বতের কাছে এলে ভীষণ ঝড়ে ভূবে বহু পারলীয় সসৈগ্য 
প্রাণ হারায় । 

পারসীয়রা এতেও হতাশ না হয়ে ছুবছর পর আবার ঈজিয্নন সাগর পার £'য়ে 
ম্যারাথন নামক এক গ্রামে অবতীর্ণ হয়। সেই সংবাদ পাবামান্্ই এথেনীয়র! 

দশহাজার সৈন্ত পাঠিয়ে সমস্ত পাহাড় রক্ষা করতে চাইল আর চারদিকে লোক 
পাঠিয়ে সৈম্ত ভিক্ষা করতে লাগল । কিন্তু কেউ এথেন্সকে সাহায্য করতে রাগী 
হ'ল না। বাধ্য হয়ে এথেন্দের সেনাপতি “মিলটিয়াভিস্, পারস্যের বিরাট “সন্ত 
বাহিনীর বিরুদ্ধে নিজের সামান্য সেনাধল নিয়ে সংগ্রাম শুরু করলেন। গ্রীকদের 

অমিত বিক্রমের কাছে পারসীয়র! বেশীক্ষণ টিকতে পারল না। তারা পরাজিত 

হ'য়ে পলায়ন করে। 

দেখতে দেখতে আট বছর কেটে গেল। আবার পারসীয় সৈন্যরা উত্তর 

গ্রীসের থেসাঁলী (055588]5 ) প্রদেশে উপস্থিত হ'ল । গ্রীসের সব চেয়ে বড় 

যোদ্ধার জাত স্পার্টানদের অধীনে সমস্ত গ্রীন পারপীয়দের বাধা দিল। কিন্তু 
স্পার্টানগণ গ্রীসের গিরিপথ গুলি তেমন ভাল ভাবে রক্ষার চেষ্ট! তখনে! 
করেনি। লিওনিভাস নামে বীর যোদ্ধা সামান্ত কয়েকশত সৈন্য নিয়ে গিরিপথ 

পাহারা দিচ্ছিলেন । শত শত পারসীয়দের আক্রমণও তাকে হটাতে পারেনি | 

কিন্ত একজন বিশ্বাসঘাতক গ্রীক পারসীয়দের পথ দেখিয়ে লিওনিডাসের পিছনে 
নিয়ে আসে। থাশ্মপলির নিকটে তখন এক ভয়ানক সংগ্রাম হয়। ভাতে 

লিওনিডাসের সমস্ত সৈন্তবাহিনী প্রাণ হারায় । গিরিপথ পারসীয়রা 

দখল করে নেয়। দেখতে দেখতে পারসীয়রা থার্শপলি দখল করে সমস্ত 

এথেন্সের উপর কর্তৃত্ব করতে থাকে। গ্রীকরাও কিন্তু সর্বদাই প্রতিশোধের উপায় 
খুঁজছিল। একবছর পরেই থেমিষ্টোক্লিস এর অধীনে গ্রীক নৌবাহিনীর সঙ্গে 
মুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে পারম্য সম্রাট জারেক্সেসকে গ্রীন ত্যাগ করে পালিয়ে 
'আসতে হয়। 
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পারসীয়দের যুদ্ধের পরে বহুদিন ধরে এখেন্স ও স্পাটর মধো গৃহযুদ্ধ হয় ॥ 
কে গ্রীসের নেতৃত্ব করবে তাই ছিল ঝগড়ার বিষয়। 

“ দিনে পর দিন যখন এ আবে এথেন্স ও স্পর্টার গৃহ্ধুদ্ধে শক্তিক্ষয় হচ্ছিল 
তখন উত্তরে মাসিডোনীয়াতে ফিলিপ নামে একজন স্ৃযষ্যেগ্য সম্রাট বাজস্ব 

করছিলেন। ক্রমে ক্রমে সমস্ত গ্রীসের সম্রাট হ'য়ে তিনি স্পার্টা ও. 

এথেন্সের বিবাদ মেটান। গ্রীসদেশ এক করে তিনি চাইলেন পারস্যের বিরুদ্ধে 

অভিমান করে গ্রীস বিজয়ের প্রতিশোধ তুলতে । কিন্তু তার সেই 
আশা পূর্ণ হয়নি। আশা পুর্ণ হবার আগেই তিনি আততায়ীর ছুরিকাঘাতে, 
নিহত হন। সে দ্বায়িত্ব এসে পড়ে তার সুযোগ্য ছেলে আলেকজান্দারের 

উপর। 

আর ছিলেন গ্রীসের শ্রেষ্ট মনীষি এযারিইটটুলের শিশ্ত । ৩৬৪ খ্রীঃ 
পুর্বে তিনি ইওরোপ ছেড়ে মাত্র সাত বছরের মধ্যে ভারত পর্য্স্ত সমগ্র 
ভূভাগ বিজয় করেন। ফিনিসীয়দের পদদলিত করে বহুদিনের প্রতিষ্ঠা 

বন্ধ করে দেন। নীলনদের উপত্যকার উপর উড়ত তাঁর বিজয়কেতন। বিরাট 

পারন্ত সাম্রাজ্যের দর্প তার কাছে খর্ব হয়েছিল। বাবিলন শহর জয় করে 

আবার তিনি নতুন করে নির্মাণের আদেশ দিলেন । 
সমস্ত দেশ জয় হ'য়ে গেলে তিনি আদেশ দিলেন বিজ্জিত দেশে গ্রীক সংস্কৃতি 

প্রচার করবার। প্রত্যেক সৈন্ত তখন হ'য়ে পড়ে এক একজন শিক্ষক । তাদের 

কাজ হ'ল নতুন দেশের লোককে তাদের ভাষা শেখানো । দিনের পর দিন 
গ্রীক সংস্কৃতি নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ছিল। এমনি নময় ৩২৩ খ্রীঃ পৃ: কয়েক- 

দিনের জরে আলেকজান্দারের মৃত্যু হয়। মরবার সময় তিনি ছিলেন বাবিলনের, 

হাম্মুরাবির রাজপ্রাসাদে । 

মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আলেবজান্দারের বিশাল সাম্রাজ্যে ভাঙন ধরল । বড় বড়- 

পেনাপতিরা সমস্ত রাজা নিজেরা ভাগাভাগি করে নিল। আরও অনেকদিন 

নিজেদের স্বাধীনতা বজায় রাখবার পর তারা ক্রমে রোমানদের অধীনে 
আদে। 
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- পরাধিত হলেও গ্রীকদের সংস্কৃতি-পৃথিবীতে বিখ্যাত ছয়ে আহেআন্ধও। 
ফিনিসীয় বশিকদের শ্রচপিত অক্ষরমালা বদলে এরাই ইওবোগে লেখি 

পদ্ধতি প্রচলন করেন। হ্বোমারের মহাকাবা থেকে ইওরোপে সাহিত্যের 
খিছেনা। রর রা আদ আজও কমে নাই: প্রীক দিক ছ্লি 
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গ্রীসের ছোট ছোট নগর-রাই (01 50565) 

অমাধারণ উন্নত।, গ্রীক দর্শন থেকেই ইওরোপীয় চিন্তাধানার সু্টি । সক্রেটিষ, 

প্লেটো, ডিমোক্রিটাল, হিরাক্লিটাস_-এরা সকলেই ছিলেন তখনকার জগতের 
শ্রেঠ মণীধী। ইউগ্রিড জ্যামিতি রচনা! করেন । আকিমিভিস ইঞ্িলীয়ারিং 
বিষ্ার প্রবর্ধন করেন। 

কিন্ত এত হ'লে কি হয়, মে সমাজে নারীর সমাদর ছিল ন|। দানত্বকে সবাই 
প্রকৃতির বিধান বলে মানত । সাধারণ লোককে ভুলিয়ে রাখতে ধন্ধের উন্মাদনা) 
ভিওনীসাসের পুজ। প্রভৃতি অনেক সংস্কারও প্রচলিত ছিল। 

গ্রীদের যখন হুর্দিন এসেছিল তখন তুরস্কের হুলতানবা গ্রীস জয় করেছিল। 
তুরস্কের অধীনতার বন্ধন মোচন করবার জন্য গ্রীসের, জাতীয়তাবাদীরা বিজ্রোহ 
করেছিল। সেই রিজ্রোহে লাহাধ্য করতে গিয়ে ইংরাজ ফবি বায়রণ লে 
পাপ হারাল । ৃ 

| ণী 



জকি ২ ২ : ইঙ্জিফালের গল 
 এইইতিজাসের কা খালি ঘুরছে.1" তাই. তুরম্বের .সুত/ভালের . আবার 
ছিল, এল ১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধের. পর। সেই .যুদ্ধে তুরম্ষ ছিল 
জার্দারীর পক্ষে। ান্খানী পরাছিত হ'লে তুরস্কেরও পতন হয়। সেই সুষোগ্নে 
ইংরাজনের সাহায্যে গ্রীন কয়েকটি জায়গা দখল করবার চেষ্টা করে। 

এতে সমস্ত তুরস্কের উপর দিয়ে জাতীয়তার বন্তা বয়ে যায়। মুস্তাফা 
কামালের নেতৃত্বে তুরস্কের নব জাগরণ হ'ল। গ্রাস ও ইংরাজদের চক্রান্ত 
হয় বিফল। 

এর পর থেকে গ্রীসে শুধু রাজা আর প্রধান ট্র কঠোর শাসন চলে 
১৯১৪ সালের যুদ্ধেপর ইওরোন্তপ সাম্যবাদের বন্তা আসে । সেই বন্ত। ঠেকানর 

জন্য গ্রীষের প্রধান মন্ত্রী ডেনিজেলম দেশের মধ্যে চাষী মজুরের সব রকমেনর 
আন্দোলন বন্ধ কষ্ধে দেন। তার মৃত্যুর পর মেটাক্সাস হন গ্রীসের প্রধান মন্ত্রী। 

তিনি পুরোপরি ফ্যাসিস্ট পন্থায় গ্রীস শাসন করতেন । দ্বেশের গরীরদের অবস্থা 
তখন দিন দিন খারাপ হ'তে থাকে। অনদাধারপও শাসনকর্তাদ্দের উপর 

বিরক্ত হয়ে ওঠে । 
এমনি করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এগিয়ে আসে। হিটলার তখন গ্রীন আক্রমণ 

করে জয় করেন। গ্রীস জান্বানীর পদানত হ'লেও দ্বাধীনতাকামী 

বীর গ্রীকর! নীরবে হিটলারের অত্যাচারের কাছে মাথ। নোয়ায় নি। 
গ্রীসে অনেক ছোট ছোট পাহাড় বন, জঙ্গল আছে। তারই ভেতরে লুকিয়ে 
থেকে আবাল বুদ্ধ বণিতারা গেরিল! যুদ্ধ চালিয়েছিল । দেশের যত দল ছিল 

তারা সবাই একসক্ষে মিলে এক জাতীয় দল গড়ে তোলে । গ্রীক ভাষায় 
তান, নামের প্রথম অক্ষরগুলে। হ'ল--). 4. 14) এই ঘা & 2, এর 
সৈল্ঞাদলের নামের প্রথম অক্ষর হচ্ছে 0). [।, 4, 9.) বছদিন গোপনে গোপনে 

জাশ্মানীর বিপক্ষে এর! যুদ্ধ চালায় । তারপরে সোভিয়েট সৈন্যের কাছে জার্মানীর 
সৈন্তরা যখন হারতে থাকে তখন তার! ইংরাজদের সহায়তায় গ্রীস থেকে 

্ার্দানদের তাড়িয়ে দেঁয়। কিন্ত যারা ছিল রক্ষক তারাই জাশম্মানদের তাড়িয়ে 
জল তক্ষক] ইংরাজরা শ্রীসের যত ধনীদের স্বার্থ বজায় রাখবার জন্তে এমন 

ক্ষ) ও 85 ২ মা 



নু 

নু চটি 

। ১6 

দিবি রো এ ৯৪ 

এক সাকার স্থাপন টিতে চাইল বা. &. 9. কাউকেই নেও) 
হয় লি। কাঙ্েই গ্রীসের জনসাধারণের লঙ্গে ইতরাজদের পরিচালনায় গ্রীসে 
ধনিকদের ভীষখ যুদ্ধ হয়। কিছুদিন হ'ল কমিউনিস্ট মেতা টিন 
পরিচালনায় ছুপক্ষে্য মধ্যে শাস্তি স্থাপিত হয়েছে। 

দিথিজয়ী রোম 
ইটালীর অধিবাসীরা জাতিতে লাটিন। কিন্বদস্তী আছে যে একশো লাটিন' 

“জন' মিলে একটি “কুল” গঠিত হয়েছিল। তার সঙ্গে পরে এনে মিশেছিল 
আবেলীয় কুলের আরও একশো 'জন। পরে আরও অনেক ধরণের প্রায় 
একশোটি “জন এসে এদের সঙ্গে যোগ দেয়। “জন' ও “কুলের যখ্যের 

যে শ্তরকে “বেরাদরী” বলা হয় তাকে বোমের লোক বলত 'কিউবিয়া”। দশটি 
“জন” মিলে হ'ত একটি “কিউবিয়া” ! | 

রোমের “জন” ও গ্রীসের কি অন্যান্ত জায়গার 'জলের, মধো কোনও তফাৎ, 

নেই। রোমের “জনের কেউ মরে গেলে তার সম্পত্তি সেই “জনের? মধ্যে 
ভাগ হ'য়ে যেত। গ্রীসের মত “জনের, মধ্যেও পিতৃশাসন গ্রচলিত হয়েছিল 1 
ক্রমে ক্রমে 'জনের* মধ্যে এক বিবাহ প্রথা প্রচলিত হ'ল ও লোকের ধন সম্পূর্ণ 

বাড়তে লাগল। তখন বনু নতুন নতুন আইন কাছুনও তৈরী হা'ল। গ্রতোক 
“জনের” জন্য বিশিষ্ট গোরস্থানও নির্দিষ্ট ছিল। কেউ-মরে গেলে অন্ত কোথাও 

কবর দেওয়া হ'ত না। সবাইকে বিয়ে করতে হ'ত জনের বাইরে । জী 
ছিল প্রধানতঃ “জনের' অধিকারে-_ছ এক ক্ষেত্রে পরিধার হিসেবেও লোককে. 

জমী নিয়ে বনবাস করতে দেখা যেত। একে অন্যের জন্তে প্রাণ 'দিতেও, 
দ্বিধা করত না। “জনে'র লোকদের বাইবের আক্রমণ থেকে পরস্পরকে বৃক্ষ ও 
সাহায্য "করা ছিল বাধ্যতামূলক । অপরিচিত লোককেও জনের ভেতর নিক্কে 

নেওয়া হ'্ত। গোষ্ঠীর নেতা 'অন্ত লব জায়গার মতই নির্জাচিত হত তবে 
, প্রধানত একই পরিবারের লোককে বেশীরভাগ সময় সিন সুযোগ 

দেওম়! হত । 



১০৯ _ ইতিহাসের গল্প. 

রোমের লোক (৮2978109 150057509) বলতে শুধু প্রথমে যে তিনটি 

স্কুলের কখ! বলা হয়েছে তারই সভ্যদ্দের বোঝায় । এদের নিজেদের শাসনকাধ্য 
ছালাবার প্রধান অঙ্গ ছিল 'সিনেট' | তিনশটি *জনের' নেতাদের নিগ্নে এই 
সিনেট গঠিত হ'ত। নেভার! প্রায় একই পরিবার থেকে নির্বাচিত হওয়ায় 

শাসন কর্তারা ক্রযশঃই একটি অভিজাত শ্রেণীতে পরিণত হয়েছিল । ক্রমে এই 
পরিবারগুলি নিগেদের প্যাটি,সিয়ান বা অভিজাত শ্রেণী বলে. অন্যদের চাইতে 

বিশেষ হুযোগ হুধিধা আদায় করতে থাকে । 
কিন্ত নতুন কোনও আইন কান্থন করতে হলেই 'জন-পরিষদ' ( 00001678 

0018 ) থেকে সেটা পাশ করিয়ে নিতে হ'ত । রাজ্যের বড় বড় সরকারী 
কর্মচারী এমন কি.রেক্স” (রাজা) ও এরাই নির্ব্বাচন করত | যুদ্ধ করতে হ'লেও 
জনপরিষদ্বের, মত নিতে হ'ত ! আবার, ধত মামলা মোকদ্দমা হ'ত তার আপীল 
করা হ'ত জনপরিষদের কাছে। বাজার পদ্ম বংশ পরম্পরাগত ছিল না। 

ইচ্ছে করলে লোক 'বেক্সকে' তাড়িয়ে দিতে পারত। 
ধীরে ধীরে রোম নগরের লোক সংখ্য। বাড়তে থাকে । বাইরের অনেক 

লোকও এসে এখানে আশ্রয় নিয়েছিল। তাছাড়া আশপাশের গ্রাম ও নগরও 
'হরামের খলে আলে । বাইরে থেকে ষে লোকজন রোমে আলত তার্দের সব- 

ঝকম স্বাধীনতাই ছিল। ইচ্ছে করলে তার! রোমে জমী কিনতে পারত । খাজন৷! 

থেকে তাদের রেহাই ছিল না, প্রয়োজন হ'লে তাদের যুদ্ধেও যেতে হ'ত । কিন্ত 
তবু তার। খাটি ঝোমের লোক বলে গণ্য হ'ত না। সরকারী কাজ ও বিজিত 
দেশের লুণ্ঠিত জিনিসপত্তরের ভাগ তাদের দেওয়া হ'ত না। এদের বলা হস্ত 

'প্রিবিয়ান (19990, ) বা সাধারণ লোক । রোমের ইতিহাসে প্লিবিয়ান ও 

প্যাটি সিয়ান--গরীব আর অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে নিয়ত সংঘর্ষ লেগেই 
'গ্লাকত। | | 

_ স্বতই দিন যেতে দ্বাকে--ততই প্লিবিয়ানর1 ব্যবসা বাণিজ্যে এগিয়ে ষেতে 
কে । ক্রমে প্লিবিয়ানদেরই ধনসম্পদ হ'ল বেশী। এই দুই দলের সংঘর্ষের 
ফলেই রোমে আরে ভাল নতুন শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন হয় । 

১1১৪, 

টি 



'দিহিজরী রোম, ১০7 

শ্রী সংস্কারক সোলোন-এর অঙ্থকুরথে রোমেও বনগণের পরিষদ কৃতি 
হর়। এতে ঢোকবার জঙ্কে প্িবিয়ান কিংবা পপুজাস-এর রাছ বিচাছ ছিল. না?, 

টৈন্দলে যারাই যোগ দিত. তারাই ইচ্ছে করলে জনপরিষদের সভ্য হতে 
পারত। যারা অস্ত্র ধরতে পারত---এমন সবাইকে তাদের আয় অঙ্গপাতে ছু 

ভাগে ভাগ কর! হয় । যাদের আয় বছরে দশ হাজাত্ টাকার রেশী ভারা হ'ল প্রথষ 

শ্রেণীর লোক, এমনি ভাবে নাড়ে ছয় হাজার টাকা আয়ের লোক হ'গ দ্বিতীয়, 
সাড়ে চার 'হাজার টাকা আয়ের তৃতীয়, দেড় হাজার টাকা আয়ের ' চতুর্থ 

হাজার টাকা আয়ের পোক হ'ল পঞ্চম শ্রেণী। যষ্ঠ শ্রেদীতে রইল সর্হারা 

শ্রেণী। তাদের যুদ্ধে যাওয়া বা খাজন! কিছুই দিচ্ছে হ'তনা । 
আগের কিউরিয়া পরিষদের যে সমস্ত ক্ষমতা ছিল তার সব প্রধান প্রধান 

অধিকার গুলোই নতুন জনপরিষদ নিজের হাতে তুলে নেয়.। কিউরিয়া পরিষদের 
আর কোনই কাজ করার রইল না। কালক্রমে কিউরিয় পরিষদই উঠে গেল। 

আগের জন পরিষদে একই রক্তের সংম্পর্কের জনের লোকজন ছাড়া 

অন্যের বসবার অধিকার ছিল না। কিন্তু এখানে সে ব্যবস্থা উ্টে গেল।' 

রক্তের সম্পর্কের আর দরকার হ'ল না। একটা নির্দিষ্ট জায়গা নিয়ে যার! 

বাস করত তাদের নিয়ে নতুন ধরণের “জন" স্যষ্টি হল। 
রোমে তাড়াতাড়ি লোকজন বাড়ছিল আর বাইরের হাঁজার রকমের 

লোকজন সদা সর্বদা এসে জনের মধ্যে বসবাল করায় আগের রক্তের সম্পর্কের . 

গড়া “জনে'র লোকদের সঙ্গে এদের কাজ কারবারের অনেফ অন্থিধা হত। 

সে জন্তেই দরকার হ'ল রক্তের সম্পর্ক তুলে অন্ত ব্যবস্থা করা। নতুন শাসন 

ংস্কারের ফলে রোমে রক্তের সম্পর্কে জনযুগ ভেঙে গিয়ে তরী রা 

একটি জায়গার ভিত্তিতে “জন” । 

রোম যখন নবীন উদ্ভমে এগিয়ে চলছিল তখন শুরু হ'ল রোম আর 

কার্থেজের প্রতিযোগীতা । 
আফ্রিকা ও ইওরোপের মধ্যে যে.নমুদ্র আছে তায়ই একপারের পাহাড়ের, 

গায়ে ফিনিসীয়দের ব্যবস! বাণিজোর বড় বন্দর ছিল। সে বন্দরের নাম হজ 



৯২ . ইভিছালের গয় 

কার্ট-হাদ্সাটি (রঞল-7588058)1- একেই বলা হয় 'কার্থেজ'। থেখতে না 
রেখতে বনারটির রি হ'তে লাগল আর তার এব কোন সীমা পরিলীগা 
রইল না হ্রী: পৃট ষষ্ঠ শতাব্বীতে যখন নেবৃক্ান্মনেজ্জার বাবিলনের সম 
ভিন কার্থেঞজ বন্দর ্বাধীনতা ঘোষণা করে। 

” এই বিরাট বন্দরে হাজারে হাজারে জাহাজ রোজ আনাগোণা করত। 
কার্থেজের নৌশির: সঙ্গেও তখন অন্ত কোন জাতি পেয়ে উঠত না। 

কিন্তু ছুঃখের কথা ফে নি ও আশপাশের দেশ বিদেশের উপর টা করত 

কেবল মাত্র কয়েকজন বড় লোক। এশ্বর্ধ্ের গ্রীক শব হচ্ছে গ্ুটোস্ 
(919860৪) গ্রীকর! তাই বড় লোকদের শাঁদনকে বলত ঘটোক্রযানী। কার্থেজ 
ছি এমনি এক গ্লুটোক্র্যাসী | 
যত দিন যেতে লাগল চারপাশের দেশের উপর কার্থেজের প্রভাব ততই 

স্বাফুতে লাগল। ক্রমে আফ্রিকার সমব্ত উপকূল ও ফ্রান্সের কতক অংশ 
ছ্ার্থেজের অধীনতা স্বীকার করে ও নিয়মিত কর দিতে বাধ্য হয়। 



দিছিজয়ী রোম, ১, 

দেশে যেমন বর়্লোকরাই ছিল' সর্বেসব্ধা- তেমনি ''গরীবরী ' বেছি 
'পেলেই আবার মাথা উচু করতে ছাড়ত না। “সবে সাধারনত: গরীব লোখবা 
(নিকষ মত" খেতে পড়তে পেলেই সন্তুষ্ট খাকত--তার' বেশী কিছু চাইত নাঁ। 
গরীবদের শীস্ত করে ভূলিয়ে রেখে কার্থেজের অভিজাত প্রায় পাঁচশো 
বছর নিব্বিবা্ধে রাজত্ব করেছিল । 

এমন সময় তাদ্দের কানে এক গুজব এল যে রঃ পশ্চিম অংশে লো 
নামে একটি নগর নাকি শোর্ধ্ে, বীর্যে ও অর্থ সম্পর্দে ভীষণ বিধ্টাত হৈ 
উঠেছে। নিেদের ক্ষমতাহানির ভয়ে কার্থেজের শাঁদন কর্তার! ভখন সাইন 
সেই নবীন দেশকে যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে ধ্বংস করে ফেলতে 1 টা 

গ্রীকদের মতই বেশী কথ! না বলে বোমের লোকরা নীরবে নিজেদের শন 
চালাত। জনসাধারণের (প্রিবিয়ান ) মনের ভাব তারা! অনেক. ভালভাধে 

বুঝতে পারত। তাই গ্রত্যেক নগরের শাসনভার তারা দুজন কনসাঁলের 
উপর ছেড়ে দিত। তাদের বুদ্ধি দেবার জন্যে ছিল এক প্রৌচদের সমিতি । 

তাকে দিনেট বলত। গিনেট কথাটি আসে “সিনেক্স” (99095) শব্দ থেকে 
এর মানে বয়োবৃদ্ধ লোক ! | 

এথেন্দের লৌকব! যেমন গরীব আর বড় লোকদের সংঘর্ষের জন্ জংগেষে 
বাধ্য হয়ে ড্রাকো ও সোলোনের আইন তৈরী করেছিপ রোমেও তেমনি 
বিদ্রোহ প্রায়ই দেখ! দিতে থাকে । গরীবর1 তখন ৭টি বিউন' (0ম), 

প্রতিষ্ঠা করে । সমস্ত প্রিবিয়ানদের মধ্যে থেকে এই টি.বিউন নির্বাচন করা! 
হ'ত। কোন রাজকর্শচারী কারও উপর অত্যাচার করলে টিবিউন সেই 
লোককে বীচাতে পারত । * টি.বিউনের কর্তা কনসালরা ইচ্ছে করলে লোককে 
ফাপির হুকুম দিতে পারতেন। যদ্দি সেই হতভাগার ভাল কথ বিচার না 
হয় তাহলে টিবিউন তাকে ফাপীর হাত থেকে বীচিয়ে দিতেন । 

রোম বলতে মনে করো ন! থে শুধু রোম নগরের কথ! বলছি। সত্যি 
কথ! বলতে গেলে রোমের চারপাশেন্ যত প্রদেশ ছিল ভাদের নিয়েই হচ্ছে 
রোমের যত আরিঙ্ুরী। কোন দ্বেশ জয় .করলে রোম তাদের স্বাধীনতা 
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কেড়ে বিগ না।, 'বি্িত দেশ সম্পূর্ন হ্েচ্ছাম্, রোমের নন্গে' যোগ দিতে, 
পারত । “মোষের র্োকরা বলত £ 

"তোমরা, আমাঞ্ধের সঙ্গে যোগ দিতে চাও? তা বেশ তো, আমরা 

তোমাদের সঙ্জে বোঁমবাসীর মতই ব্যবস্থার করব। তার বদলে দরকার হ'লে 

তোমাকেও আমাদের মাতৃভূমির জন্তে প্রাণ দিতে হবে 1” 

বিজিত 'দেশের লোক এমন ভাল ব্যবহার আর কাক্ষর কাছে পেতনা। 

তারাও হাসিমুখে রোমের পক্ষে চলে আসত। 
রোম ছিল যেমন ত্বাধীনতার আকর কার্থেক্ ছিল ঠিক তার উন্টো। 

রোম চাইত বাইর সঙ্গে লমান বাবহার করতে । আর কার্থেজ চাইত 

সবাইকে দমন করতে। কাঁজেই কার্থেজের বড় লোকদের রোমের প্রতি- 
পত্তিতে ভয়ানক ঘাবড়ে যাওয়া স্বাভাবিক 

নানা কারণ দেখিয়ে তারা রোমের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে দিল। প্রথম 
দ্ধ হয় প্রায় পঁচিশ বছর ধরে। সে যুদ্ধে কার্থেজের নৌবাহিনী বিশেষ সুবিধা 
করে উঠতে পারেনি । 

এরপরে আবার একটা তুচ্ছ কারণ নিয়ে ছুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। 
তরী: পৃঃ ২১৮ সালে যুদ্ধ আরভ হয়। কিন্তু এবার রোমের ভাগ্য ছিল খারাপ। 
কার্থেজের : নৈস্তদল বীর সেনাপতি হানিবলের অধীনে দমকা হাওয়ার মত 

সৈমস্ত, রোমের পৈন্তদের হারিয়ে দিল। বরফে ঢাক! থাকায় যে আল্পল পর্বত 

কেউ পার হ'তে সাহদ.করে না সেই পর্বতের মধ্যে দিয়ে ভীষণ শীতের ভেতর 

হানিবলের .বাহিনী ইটালীতে প্রবেশ করে। সে বাহিনীর গতিরোধ করা 
ছিষ অসাধ্য । সমস্ত ইটালীই অচিরে হানিবলের পদ্রানত হ'ল। 

ইতালীর লোকরা তাবলে দেশপ্রেম ভোলেনি। তাঁরা পরাজিত হ'লেও 

বিজ্ষেতাদের সঙ্গে আপোন করেনি। কাজেই সে দেশের লোকের 

সাহাধ্য না পাওয়ায় ইটালী শাসন করা হানিবলের পক্ষে ক্রমেই কঠিন হয়ে 
উঠব। এধিকে স্পেনে "দেখা দিল বিজ্রোহ। হানিবলের এক ভাই সেই 
বিচ্লোহ ঘযন করতে যান। কিন্তু বিপ্রোহীদের হাতে ত্বার মৃত্যু হয়। 
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বিজোহীরা তার কাঁটা মাখা হানিবরকে: উপহার দেয়।. চারদিকের 
বিশৃঙ্খলা যখন খুব বেশী হয়ে উঠল তখন কার্েজ থেকে হানিবলের  ভাক 
এল । রোমকদের সৈস্তবাহিনীর বিরুদ্ধে হানিরল এবার জড়াতে পারলেন 

না। তিনি পরাজিত হ' 
প্রেশত্যাগ করে শ্রাণ 

বাচালেন। একের পর এক 

ধদেশে পালিয়ে পালিয়ে যখন 

আর যুদ্ধে জেতার কোনই 

আশা রইল না তখন হানিবল 

বিষ খেয়ে আত্মহতা। করেন। 

ততদিনে রোমকরা 

কার্থেজ দমন করে সমন্ত 
শহর পুড়িয়ে ছারখার করে 

দেয়। তখন থেকে ইতিহাসে 

কার্থেজের নাম লোপ পেল। 

এবার পৃথিবীর ইতিহাসে 

«রোমের অভ্যুত্থান হ'ল। 
আন্তে আস্তে কেমন 

করে যে বিরাট রোমক 

সাম্রাজ্য গড়ে উঠল তার 

খোজ কেউ রাখে না। 

লোমের মাঁটাতে বন বড় 

পুচ 
টি এজি 

ও সপ 

স্ এ পম ননী ছি ও সপ 

সত এ 

22 

কিস ১ 

নিও মিশে 

ও 

কাজ 

একিশ সে ঈত শ এু. 

এ 

শে. ৯ বাতা ক পাচরসবেরডরতেমতছত 

বড় সেন্নাপতি জন্মগ্রহণ করেছে সত্যি কিন্ত কোনও সেনাপতি এক! একা হঠাৎ 

এতবড় সাআজ্য গড়ে তোলেনি। | | 

'হানিবলের পরাজয়ের পর থেকেই রোমের বিজয়” অভিযান শ্রক্ক হয়। 
কার্থেজ থেকে পালিয়ে হানিবল মাসিডোনীয়া ও সিরিয়ায় ধান। এই ছুই 
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দৈশের ঝাজা ফী স্রাটছিলেন' মিশর জয় করবার। মিশরের সধাট উর 

পেয়ে বোঘের শরগ্লীপন্ন হন! রোম নেই সুযোগে মাসিডোনীয়া দখল করে 

সমগ্র গ্রীন দেশ জয় করে নেয়। রোম থেকে তখন একজন শাননকর্তা এলে 

গ্রীস শান করতঃ সিরিয়ার বাজাও যখন হানিবলের প্ররোচনায় রোমের 
বিরুদ্ধে বড় যড়যন্ করছিলেন তখন সিপিও নামে একজন রোমক সেনাপতি 

সিরিয়া বিজয় করে নেন। এশিয়া মাইনরও গ্রীসের মতই রোমের একটি 
অঙ্ক হয়ে দাড়াল। 

: দেশ. বিদেশে যতই রোমের বিজয়ী সৈন্তর! শক্র ধ্বংস করছিল রোমের 
মধ্যে কিন্তু ততই গরীবদের অবস্থা খারাপ হচ্ছিল। সেনাপতিরা যুদ্ধের 
অচ্ুহাতে নিজেদের হাতে সব ক্ষমত! একচেটিয়া করে নিচ্ছিল আর গরীবদের 
দুঃখের শেষ থাকছিলনা। আগে রোমে যেমন সকলে সমান সমান ছিল 
এখন আর তার লেশমাত্রও অবশিষ্ট রইল না। রোমের “সাধারণতন্ত্র' নান 

দেশ জয় ফরে হ'য়ে পড়ল বড়লোকঘের “গুটোক্র্যাসী” | 
একশো! থেকে দেড়শো বছনের মধ্যে রোমক সাম্রাঙ্গ্য গড়ে উঠল। এক 

একটা যুদ্ধে জেতার লে সঙ্গে হাজারে হাজারে ক্রীতদাস আসত রোমে ! 

এখনকার বড়লোকদের দেখবে কলকারখানা করে টাকা খাটাতে । কিন্তু 

তখনকার, বড়লোকরা জানত ক্রীতদাস রাখতে । আর বিজিত দেশে 

জমীজমা ক্ষিবতে |. বড় বড় জমিদারী কিনে শ'য়ে শংয়ে ক্রীতদাস দিয়ে তারা 
গেই সব জঙ্গী চাষ করিয়ে নিত। 

ক্রীতপনাসদের জীগোর চেয়ে দেশের প্লিবিয়ানদের ভাগ্য এমন কিছু ভাল 

ছিল না! এতদির্ন তার! বিনাবাক্যব্যপ্মে রোমের পক্ষে লড়তে দেশ-বিদেশে 

'গিয়েছিল। কিস্তৃযুদ্ধ জয় করে যখন তারা সব দেশে ফিরে এল তখন 
কি. দেখল? তাদ্দের সোনার ক্ষেতে জমেছে আগাছা । তাক তবু, 
মরার পা নয়। আবার নতুন উদ্যমে তারা জমী চাষ করল। নতুন 

বোনা শগ্ত নিষ্টে চাঁধীরা গেল বাজারে বিক্রী করতে । কিন্ত সেখানে গিয়ে 
তাদের সক্ষৃত্থির ! হাজার হাজার ভ্রীতদাঁস দিয়ে যে সব বড়লোকর! চাষবাপ 
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করাতো তায়! অনেক সম্তায় জিনিস বিক্রী'করত। কোন লোক 'আব গরীবদের 
শাকশজীর.দিকে নজর দিত না! তরু অনেক ছুংখ কষ. সয়ে তার ট্রিক. 
থারার চেষ্টা করল ।. তাদের দুর্ভাগ্যের : অস্ত ছিল বাঁ। শেষে খেনে 
না পেয়ে ভাবা গ্রামত্যাগী হ'ল । শহরে এসেও তাদের সৌভাগা - দেখা দিল 
না। সকলে না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরবাঁর উপক্রম হল । দেশের জন্তে 
লড়েও যখন তাদের ভাগ্যে এত ছুর্ভোগ দেখা দিল তখন তারা সবাই বিদ্বোহী 
হয়ে উঠল। রোমের অভিজাত শ্রেণীর হাতে ছিল অনেক - মাইনে 
কর! সৈম্তা ও পুলিশ। তাদের সাহায্যে সব বকমেধ বিপ্রোহ খাগিয়ে 
রাখা হত। | 

এমন সময় একজন সদাশয় বাক্তি রোমের গরীবদের জন্য অনেক স্থুবিধা 
আদায় করে দেন। তীর নাম হচ্ছে ণ্টাইবেরিয়াস গ্রাকৃকাস” (70199595 

928901288) | তিনি নিয়ম করে দেন যে কেউ এক খুব বেশী জী দখল করতে 
পারবে না । তার এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অভিজাতশ্রেণীর সবাই এক হ'য়ে 

দাড়াল। তখন অভিজাতশ্রেণীর ভাড়াটে গগ্ডার হাতে বীর গ্রাকৃকালকে প্রাণ 

হারাতে হয়! তারপরে গেইয়াস্ গ্রাকৃকাস নামে টাইবেরিয়াসের এক ভাই 
আরও সংস্কার করতে চান। কিন্ত অভিজাতশ্রেণী তাঁকেও খুন করেছিল। 

কিছুর্দিন পরে অভিজাতশ্রেণীর মধ্যেই বিরোধ দেখা দিল। তখনকার 

রোমে দুইজন খুব প্রতিপত্তিশালী লোক ছিলেন । একজন সম্ল! ( 90118 রা আর 

একজন মারিযুস € 1087108 )। 
সেই সময় কৃষ্ণসাগরের তীরে মিথাইডেটিস (14100008598 ) নামে 

একজন বীর নতুন এক সাম্রাজ্য স্থাপন করতে চাচ্ছিলেন। তাকে দমন করবার 

জন্ত রোম থেকে একদল সৈন্ত পাঠান ঠিক হয়। কিস্ত কে সেই সৈন্দলের" 
সেনাপতি হবে তাই নিয়ে বাধল ভীষণ গণ্ডগোল । অবশেষে সঙ্লা-ই সেনাপতি 
হ'ল্নে। মীরিঘুস তখন গেলেন আফ্রিকায় পালিয়ে । 

কিন্ত যখন তিনি খবর পেলেন যে'সঙ্লা রোমের ' বাইরে .চলেগেছেন তখন 

তিনি ফিরে এলেন ধোমে এবং 'সেখানে এবদল লোক নিয়ে বিশ্োহ কক্ষে: 
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«রাম রখ করে, নেন জয়লাভ করে.ভিনি এতই আনন্দে ময় হয়ে গেলেন 
বে মাত্র চারদিনের মধ্যেই মদ খেয়ে পিলে ফেটে মারা যান। 

তারপর কিছুদির রোম অরাজক হুংয়ে পড়ে । তখন সঙ্লা' মিথ 1 ইভেটিসকে 

পারে রোমেঃফিরেআষেন 1! ফিরে এসে তিনি আগের বিদ্রোহীদের নিবিব- 

ফারে হত/ করতে শুরু করেন। একজন তরুণ একদিন হটাৎ ঘাতকদের হাতে 

ধরা পড়ে ।-কিন্তু ব্যস কম লে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এই তকুণের নাম 
জুলিয়াস সীজার। উনিই পরে রোমের একছত্র অধিনায়ক হয়েছিলেন । 

সমন শত্রু দমন করে সল্লা নিজেকে রোমক সাম্রাজ্যের সর্বাধিনায়ক বলে 

ঘোষণা করলেন । সর্বাধিনায়ক হচ্ছেন কোনও দেশের হর্তা কর্তা বিধাতা বলতে ঘা 

€বাঝায় তাই। পূর্ণ চারবসর এই ভাবে রাজত্ব করার পরে সল্লার স্ৃত্যু হয়। 
সল্লার অভাবে আবার রোমে নানা অশান্তি আর উৎপাত দেখা দিল। 

খন পম্পেই নামে একজন বিখ্যাত সেনাপতি সে সব অশান্তি দমন করতে 

লাগলেন। মিথাইডেটিস আবার বিপ্রোহ করায় তিনি তাকে পরাজিত করেন। 

পরাজিত মিথণইভেটিস আত্মগ্লানিতে বিষ খেয়ে আত্মত্যা করেছিলেন । 

এখান থেকে পম্পেই গেলেন পিরিম্াতে । জেরুজালেম শহর ধ্বংস করে তিনি 

পশ্চিম এশিয়াতে বিজয় অভিযানে যান। দিথিজয়ী আলেকজান্দারের মত 

তিনিও কিছুকাল পরে দেশ বিদেশের নানা বন্দী রাজ! ও অগণিত ধন সম্পত্তি 
লুষ্ঠন করে এনে রোমকে উপহার দেন। চাঁরদিকে পম্পেই (চ0201995) এর 

জয়জয়কায় পড়ে গেল। 
পম্পেই এসে তিন জনকে নিয়ে একটি সমিতি (7000100517869) 

শ্ড়লেন। তাতে থাকলেন তিনি নিজে, ও স্পেনের তরুণ শাসনকর্তা 

বলিয়া সীজার এবং ধনী ক্র্যাসাস। এদের তিনজনের মধ্যে জুলিয়াস 

সীজারই ছিলেন সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও কার্যদক্ষ। তিনি নিজ আর্ও দেশ 
জয় করে নিজের গৌরব বাড়াতে । 
.. তাই, ভিনি আল্লন্ পর্বতের অন্যদিকে গল রাজ্য ( এখন ফ্রান্স বলা হয়) 

ঝা করতে,জান। ফ্রান্স জয় করে তিনি রাইন নদীর তীর পধ্যস্ত টিউটনদের 
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স্বাছ্য ও পদানত করেন। সেখান থেকে ইং্যাতে গিগ্কেও তিনি রোগের ্  
পতাকা উড়িয়ে দেন। 

এমন সমন রোম থেকে খারাপ খবর আসায় তির্মি ফিরে: আসেন। & 

পন্পেইর বিরুদ্ধে বিপ্রোহ ঘোষণা করে 'সীজার তাকে রোম থেকে ভাড়িক়ে 

দেন। পম্পেই গ্রীসে গেলে সীজার ফেখানেও তাকে ' পরাজিত করেন 
তখন পন্পেই মিশরে পাপিয়ে যান। যিশরের রাজ! টলেমির আদেশে 
তাকে হত্যা করা হয়। এদিকে সীজারও তখন মিশরে । কিন্তু পম্পেই 
বিশ্বস্ত সেনাল ও টলেমীর সৈন্তদের হাতে সীঙ্গারকে বেশ কিছু নাকাল হ'তে 

হয়েছিল। অবশেষে অনেক কষ্টে সীঙ্জার তাদের পরাঞ্জিত করে মিশর জনক 
করেন। টলেমীর বোন স্থন্দরী ক্লিওপে্রার হাতে রাজ্যভার দিয়ে সীজার 

রোমে ফিরে আসেন । মিথাইডেটিসের ছেলে সেই সময় আবার বিদ্রোন্ 
করায় মাত্র পাচ দিনের যুদ্ধে সীজার তাকে পরাঞ্জিত করে পিনেটের কাছে 
খবর পাঠান-__“এলাম, দেখলাম, জয় করলাম, (ড74, ?0, স7০)1 
সমস্ত রাজ্য জয় করে তিনি মিশরে ফিরে এসে ক্লিওপেট্রার সঙ্গে অনেক দিন, 
আমোদ প্রমোদে কাটান । | 

তারপর, সীজার পিনেটের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে নিজের দিখিজয়ের খবর 

জানান। এত বড় সেনাপতিকে কৃতজ্ঞত। দেখিয়ে সিনেট তাকে দশ বছরের 

জন্ত সর্বাধিনায়ক করে দিল। এটাই হ'ল তাদের প্রধান ভূল। 

সীজার দেশের নানা সংস্কার সাধন করেছিলেন ।.প্রিবিয়ানদেরও তিনি সিনেটে: 

ঢোকবার অধিকার দেন। প্রাচীন যুগের মত তিনিও বিদেশী লোকজনকে রোমের 
নাগরিক হবার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। এমন কি এই সব বিদ্বেশীরা শালন- 

কার্যোও হাত দিতে পারত । তিনি আরও নান! জনহিতকর কাজ করেছিলেন । 
কিন্ত ভাতে বিরক্ত হয়ে একদল বড়লোক সীজারের বিরুদ্ধে বড়ঘনত্র করতে, 

থাকে। অবশেষে ১৫ই মার্চ তারিখে ষিনেটে ঢটোকধার নূময় তাকে খুন করা হয়। 

সীজাবের মৃত্যুর পর রোমের নেতৃত্ব নিয়ে লীজারের কম্দনচিব এ্টনী' ও 

অক্টাভিয়ামের ভিতর ভীষণ গ্রতিষন্ধীতা চলে। অকৃটাভিয়াস রইলেন, 
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রোদে আক ব্যান গেলেন ' মিশরে । সেখানে তিনি ক্রিওপে্রার, ছলনায় 
ভুলে ঘান। এমন: সময় অকৃটাভি্াসের সঙ্গে তার ভীষণ যুদ্ধ হয়। 
সুদ্ধে তিনি পরাঞ্ধিত হ'য়ে আত্মহত্যা ফরেন। তখন ক্লিওপেট্রা ও 
ক্মক্টাভিয়াসের হাত্তে বন্দী বধ হার ভক্কে বিষখেয়ে প্রাণভ্যাগ করেন। , 

অক্টাভিয়ান ছিলেন খুব বুদ্ধিমান ও সাবধানী । ভিনি জানতেন থে 
অনেকে কেবল কর্থার মানে না বুঝেই হৈ চৈ করে। তাই তার মনে যতই 
দুরাশ' থাক না কেনভিনি দেশে ফিরে সাধারণ লোকের ভয়ে কোনও বিশেষ 

উপাধির দাবী করেন নি। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সিনেটের উপর তিনি এমন ভাবে 

প্রভাব বিস্তার করেন যে কিছুদিন পরে তারা অক্টাভিয়াসকে “অগাষ্টাস” বা 
পম্হামহিমময়” উপাধি দেন। তখন তিনি কোনও উচ্চবাচ্য করেন নি। 

ভাবুপর সাধারণ লোকে পথে ঘাটে তাকে ডাকত «কাইজার” বলে। £সন্ঠনা 
অকৃটাভিয়ানকে তার্দের সেনাপতি বলেই মনে করত । তাই তাদের কাছে তিনি 

ছিলেন “ইম্পারেটর+, বা নম্র ! এই ভাবে খুব ধীরে ধীরে জনসাধারণের 
অঞ্জাতসারে অক্টাভিয়াস রোমক সাধারণতন্ত্রের কাঠামো! বদলে সেখানে 

নিজেকে সম্রাট বলে জাহির করলেন। 

অক্টাভিয়াসের পর থেকে সমন্জ সত্রাটই “সীজার' উপাধি নিতেন । প্রকৃত 

পক্ষে 'সীজার' কথাটির মানে ছিল “সম্রাট ।' পরের যুগে জাশ্বান সম্রাটের উপাধি 
“কাইজার”? ও রুশের 'জার' (51997 & [88৮ ) সবই এই সীজার শব্দ থেকে 

এসেছে । কাইজার শব্টি হিন্দস্থানীতেও প্রচলিত। ভারতে বলা হয় 
“কাইজার-ই হি্'--মাঁনে ভারতের সম্রাট ! 

লোকে ক্রমে তাকে ভগবানের অংশ বলে মনে করত। তখন থেকে তার 

ংশের লোকই সম্রাট.হু'ত। 

অক্টাভিয়াসের পরে থেকেই রোমের গৌরব কমে আনতে থাকে । উত্তর 
পশ্চিম অঞ্চলে টিউউনরা ক্রমশঃই বেশী শক্তিশালী হ'য়ে তাদের দেশ দখল করে 
নিচ্ছিন ? নিজেছের দ্বেশের মধ্যে চিরকাল যুদ্ধ-বিগ্রছ করায় স্বাধীন চাষীর দল 

ধ্বংস হয়ে ্িমেছিল | দাঁসপ্রথায সব কাজ হওয়ায় কোনও ব্বাধীন লোকই 
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আর সুবিধা করে উঠতে পারছিল না। শহরের পথে ঘাটে তখন: ঘুঝে ' হেড়াঞ্ঠ 
পায়ে শংয়ে. গরীব ভিক্ষুকের দল! সেই. সঙ্গে অপদার্থ বাঁজিকর্দচারীর হল পুল 
খেয়ে খেয়ে জনসাধারণের উপর কত মনে অত্যাচার.করত তার তুলনা, নেই... 

বাইরে থেকে তখনে। রোমক সাম্রাজোর বিরাট কাঠামো দেখ! গেলেও-ভেতরে 

তাতে ঘুণ ধরেছিল! যে দা প্রথার জোরে রোম এতবড় হয়েছিল-স্সর 
সামলাতে ন৷ পারায় সেই দাদ প্রথাই রোম.সাস্রাজ্য ভেঙে দেয়! যীশুর জন্মের 
প্রান্ন ৭৩ বছর আগে ম্পার্টাকাসের নেতৃত্বে এক বিরাট দাস বিদ্রোহ ঘটেছিল, 
রোমে । এবং সবনময়ই ক্রীত্তগগানরা মাথা তুলতে চাচ্ছিল। | 

রোমের প্রতিষ্ঠার পরে তখন মাজ সাতশে! তিপ্লা্ধ বছর হয়েছে৷ 

গেইন জুলিয়াস সীঙ্গার অক্টাভিয়ান অগাষ্টাস তখন রোমের সম্রাট! 

পুরে, বু দুরে সিরিয়া প্রদেশের একপ্রাস্তে ছোট একটি, গ্রামের 
ছুতোর যোসেফের স্ত্রী মেরীর গর্ভে এক শিশু জন্মেছে বেখেলহামের আস্তাবলে । 
সে এক অদ্ভুত ব্যাপার ! | 

অচির ভবিস্ততে এই আস্তাবল আর রাজপ্রাসাদের ভেতর শুরু হয় ভীষণ 

গ্রতিহন্দীতা এবং আরও আশ্চধ্যের কথ! যে সেই যুদ্ধে আস্তাবলই 
হয়েছিল বিজয়ী ! 

এবার শুরু হ'ল স্বীশুত্রীষ্টের যুগ । 
নাজাবেখে যীশুগ্রীষ্টের জন্ম হয়। গালিলি প্রদেশে তিনি ধর্বগ্রচার কক্ধতেন 

€ অবশেষে প্রায় ৩০ বছর বয়সে জেরুজালেমে আসেন । জেরুজালেমে আসবার 

অল্পকালের মধ্যেই যীশুকে রোমক-শাননবর্তী পশ্টিউস পাইলেট বন্দীকরে 
ক্রুশবিদ্ধ করে*হত্যা করেন। 

ষীঞ্জটর জীবনের গল্প সামান্তই আমরা জানি। অনেকে মনে করেন যে 
মধ্য এশিয়া, কাশ্মীর, লাডাক ও তিব্বত অঞ্চলে বীশুতরীষ্ট ধর্ধগ্রচার 
করতে গিয়েছিলেন। অনেকে বলেন যে বীশু* ভারতবর্ষে এসে. 
ছিলেন। তবে এ সমস্ত ধাবখার মূলে কতট! সত্যি, মাছে বা কঠিন এসব, 
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বর হ্যা কিছু আশ্চর্যের নয়। ক্কারণ তখনকার দিনে ভারতের বিখাভ 
বিশ্বধিপ্নালয় তক্ষণিলায় পশ্চিম অঞ্চলের বহু ছাত্র আসত। এবং সত্যি সত 
স্বীপ্ত ও গৌতম বুদ্ধের ধর্মমতের মধ্যে এত সাদৃশ্য আছে যে মনে হয় যীশুপ্রীষ্ট 
সে বিষয়ে অনেক কিছু জানতেন । 

স্রীষ্ধন্থ যতই লোকের মধ্যে বেশী প্রচারিত হয় তত তাঁরা ধীশুকে ভগবানের 

অবতার বলে মনে করতে থাকে । বীশুও অবশ্য অনেক সময় নিজেকে 
ভগবানের সন্তান রলে ভাবতেন। তাতেই শিশ্তুদ্দের ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়। 

শুনলে আশ্চর্য হবে ষে ইংল্যা্ড বা পশ্চিম ইউরোপে প্রচারের বু আগে 

ভারতে শ্রীষ্টধর্শম প্রচারিত হয়। খ্রীষ্টের মৃত্যুর পর একশ বছরের মধ্যেই সমুন্র- 
পথে গ্রীষ্ট'ন পাত্রীক্ষ দাক্ষিণাত্যে এসে ধশ্বগ্রচার করেছিলেন । 

তোমরা সবাই হয়তে। পড়েছো যে ধশ্ম নিয়ে সবসময় পৃথিবীতে আঁগে ভীষণ 

মারামারি হ'ত। কিন্তু একটু খুঁটিয়ে দেখলেই দেখবে যে, সব ধন্মের মধ্যে 

অনেক জিনিস আছে একরকম । তবে হয় কি জানো? প্রথম ধর্মপ্রচারকরা যে 

সব শিক্ষা দেন পরের লোকরা আর তা জানতে পারে না। যতই দিন যায় 
ততই ধশ্বেরই রূপ বদলাতে থাকে । আগেই পড়ে থাকবে যে ধর্মকে অনেক 

সময়ই বাজা-বাজরার। রাজনীতির কাজে লাগাতে দ্বিধা বোধ করে নি) 

রোমের রাজাদের নিয়মই ছিল--ধশ্বের দোহাই দিয়ে জনসাধারণকে কুসংস্কারের 

ভেতর ডুবিয়ে রাখা । কারণ, তাহলে তাদের শাসন করা অনেক হজ হয়। 

এর অনেক পরে ইতালীর একজন নামকরা রাজনীতিজ্ঞ মেটারনিক্ তারু 

বই পপ্রিব্স” (রাজকুমার) লিখেছেন যে রাজ্য চালাতে গেলে কোন না কোন ধর্ম 

মাঁনা উচিত | সেই ধশ্শে ধে বাজার বিশ্বাস রাখতে হবে এমন কোনও কথা 

নেই । মিথ্যে হলেও সেই ধশ্মের আবরণ না থাকলে প্রজাশাপন করা কঠিন 

যীশুর জন্ম হয় ইহুদী বংশে। ইহুদীরা প্রথম প্রথম বীশুকে শ্রদ্ধা 

কন্ধত, কিন্তু বীণ্ড যখন ধনীদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ঈাড়ালেন, তখন থেকেই 

উছদীরা ঘর আশা ছেড়ে দেয়। ক্রুশবিদ্ধ করার সময়, যীশুর. বয়স ছিল 

মাঝ .স্রিরিশ বছর। প্যালেষ্টাইনের বাইরের লোকবাও কেও তাকে বড় 
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একটা চিনত না তীর মৃত্যুর পর একজন শিশ্ত 'পল' হষ্টানধরশা নানাদিকে 

প্রচার করতে থাকেন। প্রথম প্রথম রোমকরা, এ বিষয়ে তত নজর দিত ঝা। 
কিন্তু ক্রমেই ধনিকর! পরধর্মী অসহিষু হ'য়ে উঠল। রোমকরা তখন ওধেধ 
পাগল ভাবত । রোমের দাসশ্রেমী খ্রীষটধর্খের ভেতর শাস্তি ০৫ 

তাদের মধ্যে এ ধর্ম দ্রুত প্রচারিত হ'তে থাকে । 

এই সময় দিয়ে ও তার আগে থেকেই রোমক সাত্রান্যের ভিত্তিতে: 
ধরেছিল। খুব ধীরে ধীরে রোমের অধ:পতন হুচ্ছিল। জনসাধারণ তখন সব 
সময়েই থাকত অনন্তষ্ট--আজ দুভিক্ষ, খাবার জিনিষ মেলে না কিংবা যাঁ-ও 
ঘেলে তারও এত দাম ষে গরীবর! কিনতে পারে না! কাল হয়তো শাসন- 
কর্তাদের অত্যাচারে ভিটেমাটী উচ্ছন্স হয়ে যাবে। বড়লোকরা তখনো 

থিয়েটারে গিয়ে আমোদ প্রমোদে মত্ত থাকত, আর গরীবরা বস্তীতে, পল্লীতে না 

খেতে পেয়ে মারা যেত। 

তখনে! বাইরে থেকে দেখলে কেউ বলতে পারত না যে রোষের 

পতন হুবে। নানা দেশ বিদেশের মধ্যে বড় বড় পাকা রাস্তা, পুলিশের ভয়ে 

রাস্তায় চোর ভাকাতের দেখা মিলত না। বিদেশী শক্ররা যাতে দেশ ॥মাক্রমণ 

করতে ন৷ পারে তার জন্তে প্রত্যেক সীমান্তে কড়া পাহারা । আর কত দেখ 

যে রোমের অধীন হ*ল তার ইয়ত্বা নেই । ইওরোপের লোকদের ধারণা যে তখন 

সমস্ত পৃথিবীটাই ছিল রোমের অধীন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। চীনের 
“হান” রাজবংশ তখন সমস্ত এশিয়া ও ইউরোপের কাম্পিয়ান হুদ অবধি ভূভাগে 

রাজত্ব করেছিল। ভারতের কুশান রাজবংশও তখন বিরাট সাম্রাজ্যের 
অধিকারী । 

রোমের গঠনতন্ত্র মূলতঃ ঠিক আগের গ্রীসের ছোট ছোট রাষ্ট্রের মত ছিল্। 
সমস্ত প্রথিবী জয় করার ছুরাকাজ্ষ/! চরিতার্থ করতে গিয়ে দেশের অগশিত 

৮ প্রাণ হারায়। যুদ্ধের বোবা বইতে রইতে চাষী ও কৃষকদের প্রাণ 
. শুষ্ঠটাগত। তারপর তাদেরও তো যুদ্ধে যেতে হ'ত কিনা, তাই বছরের পর 

বছর হয়তো ক্ষেতে ফদলই ফলল না। 'তারা একের পর এক ভিক্ষা করে খেতে 
| ্ ূ 
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কুটি 

জাগর্ল। তখন বা [হ'য়ে অনেকে বড় বড় জমিদারের কাছে গিয়ে খাওয়া পরার 
বদলে কাজ কমতে রাঁজী হল। এই বেগার খাটার দল থেকে পরের যুগ্গের 
সাফ 1685) ভূমিদাল প্রথার জন্ম । এরা না স্বাধীন, না ক্রীতদাস। . 
দেশের জীতদাসরা সেই সমম্ব পলের কাছ থেকে যীশুর ধর্মকথা শুনল। 

দেখতে দেখতে তারা নাজারেখের দেই আন্তাবলের শিশু বীশুর খ্রীষ্টধর্শে দীক্ষা 
নিল। দীক্ষা নিয়ে ভারা কেউ বিদ্রোহ করল না_কারণ, ষীন্ড বলেছিলেন যে 

সবাইকে বনী হ'তে হবে__কেউ কাউকে হিংসা করতে পারবে না। তারা 

তখন ধর্ের দোহাই দিয়ে সাম্রাজ্যের স্থবিধার জন্য যুদ্ধে যেতে অস্বীকার করল। 
দেখতে দেখতে শতাব্দীর পর শতাব্দী কেটে গেল। প্রথমের রোমক 

সম্্রাটরা ছিলেন সত্যিকারের নেতা । আর পরের যুগে তাঁরা হ'লেন পেশাদারী 
মৈন্যাধ্যক্ষ। জনসাধারণের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ রইল না৷ দেহরক্ষীদের 
জোরে তাদের বাঁজতব টিকে রইল । দেশের সেই দুর্দিনে একের পর এক সম্রাট 
খুব আর বিপ্রোহ করে রোমের সিংহাসন দখল করত। 

০৮১ প৮ পাশপাশি ০ শা শশা শিপ 

৮৮ সা ন্ স্প্পাপ্পিশ সা পাপা ০০ সপ 

সি রর গু টি 

অসভ্যরা রোম জয় করল 

গদিকে উত্তরাঞ্চলের অসভ্যরা রোমের লীমাস্তে ক্রমাগত হানা দিতে 

লাগল ॥ . রোমের. অস্ত ধুদ্ধের ফলে সেনারাও তেমন উৎসাহের লক্ষে যুদ্ধ করত 



দিশ্বিজদ্বী কোম . 

না। ফলে রোমকরা ০০০৫ দেশের ভেতরেও 

বিজোছ: সার করেছিল 1 | রি টি 

তখন সম্ত্রাটর! টানি ননী আর বিষে শাকের, বর, 
রোমে রাজধানী রাখা নিরাপদ নয়। জমাট কন্সটান্টাইন তখন পানী 

সরিয়ে এশিয়া মাইনরের মুখে বাইজানটিউমে নিয়ে আসেন । র্ 
সেই শহরের নতুন নামকরা হ'ল কন্সটান্টিনোপল, নম্্াট কটান্টাইদের 

মৃত্যুর পর তার ছুই ছেলের একজন রোমে রাজধানী কব্ধলেন ও আর এক্জির 
কম্মটান্টিনোৌপলে থেকে রাজত্ব পরিচালনা করতেন । রা রে 

কিন্ত রোমের অধীনে যে যে সামান্য ছিল বিদেশী আক্রমণে তা; শী 
টেকেনি। বর্তমানের জান্বানীর লোকদের তখন "গগথ (3০%১) বলা" হ্ন্ঠ? 

তারা পর পর বহুবার রোম আক্রমণ করে বিধ্বস্ত করে দেয়) আমাধৈথ 
ভারতবর্ষেও যেমন হিন্দুযুগের শেষে একের পর এক বিদেশী শক্র ভাবত 
াক্রমণ করেছিল, রোমেও তাই হ'ল। গথের পরে ভ্যাগ্ডাল, (52001) 

তারপর ছুন। এদের আক্রমণে পশ্চিম রোমক সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে বায় । 7 
পূর্ব সাম্রাজ্য সব রকম টবদেশিক আক্রমণের হাত থেকে আতর "করনে 

্বীয় অস্তিত্ব বজায় বেখেছিল। মজার কথ! হচ্ছে এই যে পূর্ব্ব সাশ্রাচ স্থাপন 
করবার লময় সম্রাট কন্দটান্টাইন নিজে খ্রীষ্ট ধশ্ম অবলম্বন করেন । ক্রমে রোমেক্ট' 
পূর্বব সাম্রাজ্য পশ্চিম সম্রাজ্য থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে পড়ে। রাজ্যের ভাষা 
লাটিম থেকে গ্রীকে বদলে নেওয়া হয়। এক কথায় পূর্ব্ব সাম্রাজ্য কথায় ৪৪ 
কাজে সম্পূর্ণ ভাবে গ্রীক হয়ে পড়ে । লোক তখন মনে করত যে পূর্ধব- ঝোমকক 
সাম্রাজ্য ছিল আগ্গের যুগের আলেকজান্বারেরই রাজত্বের নতুন সংস্করণ। ৪. 
সাম্রাজ্যের নাম হ'ল “বাইজান্টাইন' সাম্রাজ্য । রি 

প্রায় ১১০০ এগার শ বছর রাজত্বের পর অটোমান তুর্করা নিন 
কন্দটান্টিনোপল দখল করে তুকাঁর পশ্চিমে প্রাধান্ত স্থাপন করে। তুর্ফাা 
কন্দটান্টিনোপলের' নাম বদলে ইস্তানবুল" (1368201) রাখে। -ক্রুমে তুকীঁবা 

ইওরোপের প্রধান অংশও আম্বত করে। প্রায় ৫** বছর একত্র রাজন 
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চাষাবরি: প্র তারাও ক্রমে নিস্তেজ হ'য়ে আসে এবং বিগত প্রথম বিশ্বযুদ্ধে 
জাঙা্মীর সঙ্গে পরাজিত হ'য়ে তারা নব লাম্রাজ্য হারায়। এর পৰে 
বাক: জামাল. গ্যাশা আবার তুরস্ককে স্বাধীন করে গড়ে তোলেন । 

' যত কিছু কুষংস্কাব্, তিনি দূর করে দিয়েছেন । এমন কি দেখানে দোভিয়েটের 
' আঘর্শেজারবী ভীষার অক্ষরের পরিবর্তে রোমান অক্ষরের 'এ, বি, সি ডি, দিয়ে 
« জারী: ভাষা লেখ! হয়। ১৯৩৯ সালে কামাল পাশার স্বত্যু হয়েছে । 

লি পশ্চিম সাহাজ্য হারিয়ে গেলেও কিন্ত কেমন করে ফেন রোমের নামের 
পৌর বটেই কমেনি । লোকে রোমের নামে গর্ব অনুভব করত। যীশুর 

একজন: প্রধান শি্ত পিটার রোমে এসে প্রথম বিশপ হন । সেই থেকে খ্রীষ্টানদের 

. কাছে রোমের পাত্রীর আদ্র আবে] বেড়ে যায়। পরে একেই পোঁপ বলা 
হ'ত এবং ইনিই সমস্ত খৃষ্টান জগতের কর্তা হন। সেই সময় রোম ও 

কন্দটান্টিনোপলের গ্রীষ্টানদের মধ্যে উপাসনার পদ্ধতি নিয়ে মনোমালি্ত 
হয়। বোমেব স্রীষ্টানবা মুদ্ি উপসন! করত। 

এরপরে উত্তরাঞ্চলের “গথ'রা বু যুগ ধরে রোমে রাজত্ব করে। তারা 
তখনও, ক্দটান্টিনোপল এর কতত্ব স্বীকার করত। ক্রমে ক্রমে রোমের পোপের 
ক্ষমৃতা বাড়তে থাকে ও অবশেষে তিনি কন্দটান্টিনোপলের কর্তৃত্ব অস্বীকার 

করেন। 
ইতিমধ্যে ইসলামের ক্ষমতা এত ভীষণ ভাবে বেডে গিয়েছিল যে তাদের 

দাপটে লারা ইওরোপ কম্পমান। তারা রোম সাম্রাজ্য আক্রমণে উদ্ভত হ'লে 

পোপ জান্দানীর রাজ! কার্থ-এর সাহাষা প্রার্থনা করেন । পরে তিনিই রোমের 

সম্রাট হ'য়ে বসেন । কিন্তু তার প্রধান রাজত্ব ছিল জান্মানীতে । জান্মানীর 
রাজা হ'লেন রোমক সম্রাট--কিস্ত সাম্রাজ্যের নাম হ'ল 'পবিত্র রোমক সাম্রাজ্য” 
(80015 8০25 07091:9) । খ্রীষ্টান সাম্রাজ্য বলেই এর নাম হ'ল “পবিত্র” ! 

তাহলে দেখ নামের মহিমা কেমন ! রোমের পূর্ব গরিমা কিছুই ছিল না! 

, কিন্তু তরুলোকে রোমের নামের সঙ্গে যোগ না রেখে পারত না। ক্রম এমন 
অবস্থা হ'য়ে দাড়াল যে রোমক সাম্রাজ্যের সাহ্রাজাও রইল না। তবু 
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তার নাম ছিল সেই "পবিত্র রোমক পান্রাজ্য 1” সেই জন্তে পর্গের গে 
ফ্রান্সের বিখ্যাত লেখক ভলটেয়ার ঠাঁ্টা করেছিলেন যে শহি্র বোধক লমাঙ্য 

না পবিত্র, না রোমক, ন! সাআজ্য--কোনটাই নয়! ' * 

এমনি ভাবে প্রায় হাজার বছর ধরে রোমক লাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বর্জায় ছি 

'তারপর প্রায় ১০ বছর আগে নেপোলিয়ন শেষবারের মত লিটার ধস 

করে দেন! 

রোমক সাআ্রাজ্যের শেষ হবার নঙ্গে সঙ্গেই ইউরোপের এক লীক 
অধ্যায়ের শেষ হ'য়ে য়ায়! চোখের পলকে যেন কি ঘটে গেল-_যাস্থধ খেন 
পিছিয়ে গেল যুগ যুগান্তের অন্ধকারে । ভারতবর্ষ, মিশর, চীন, শ্রী সব দেশেই 

ও রকম অন্ধকার যুগ দেখা দিয়েছিল । শিক্ষা, দীক্ষা, সংস্কতি-সব কিছুর 
উৎস বন্ধ হ'য়ে গেল। 

বিদেশী শাসকদের অত্যাচারে ইটালীর জনসাধারণ তিক্তবিরক্ত হয়ে উঠেছিল?! 
তাদের মধ্যে প্রেরণা এনে দেন তরুণ দেশপ্রেমিক ম্যাৎসিনি। 'নবীন ইটালী” 
সঙ্ঘ গড়ে তিনি সমস্ত ইটালী জুড়ে বিল্রোহ প্রচার করেন। তার সঙ্গে যোগ 

দেন গ্যাবিবল্ডী। ম্যাৎসিনি ছিলেন দার্শনিক, গ্যারিবন্জী সৈনিক । এবার' 
তারা আর একজনের সাহাষ্য পেলেন। তিনি হলেন “কাতৃর”। এই তিনজন 

দেশপ্রেমিকের অক্লান্ত পরিশ্রমে ইতালী স্বাধীনতা! ফিরে পায়। পু 

ইটালী স্বাধীন হ'ল বটে, কিন্তু ম্যাৎসিনির আদর্শ সফল হুল না! দেশে 
সকলের হ্থুখের জন্তে তিনি গণতন্ত্র স্থাপন করতে চেয়েছিলেন । তার জাগায় 

প্রতিষ্ঠিত হ'ল রাজার বাঁজত্ব। গরীবদের সুবিধা হ'ল না তেষন। 

এমনি ভাবে বাজার অধীনে ইটালী ১৯১৪ নাল পর্যস্ত কোনও রকমে 
টিকে ছিল। 

প্রথম মহাযুদ্ধের পরেই ইটালীতে ফ্যাসিজমের বীজ প্রবেশ করে। 
সুলোলিনী ছিলেন প্রথমে সমাজতন্ত্রবাদী। শ্রযিকদর কিসে ভাল হয় তাই 
দেখা হ'ল সমাজতন্ত্বাদীদের কাজ। কিন্তু মুসোলিনী সমাজতন্ত্রবাদী বলে জাহির 
করলেও সত্যিকারের মুভুরদের ভাল চাইতেন না। তার সঙ্গে আগে বারা কাজ 
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কের ঠা সুগোলিনীর সব মতামত পছন্দ না করায়, সুসোনিনী 
নিজেই এক দল গড়ে তোলেন । তাদেরই বলা কয ফ্যালিস্ট। যুদ্ধের পর যুধ- 
ফেরৎ সিপাঁহীদের এল মহা দুর্দিন। যুদ্ধে তারা অকুষ্ঠচিত্তে প্রাণ দিল কিন্তু 
বারা আহত হ'ল; বা ভাল ভাবে ফিরে এল তাদের খাবার পড়বার বিশেষ 
বন্দোবস্ত ইটালীর রাজা করতে পারলেন না। এদের নিয়েই মুসোলিনী দল 
'গড়েন। মারামাল্লি কাটাকাটি ছিল এদের মূলমন্ত্র। যজুরদের সঙ্গে এরা! কত 
শুর খাবাঁপ ব্যবহার । যেখানেই মজুরর! নিজেদের দাবী আদায়ের জন্য ধর্মঘট 
রুরতে চাইত সেখ্টিনই এরা গোলমাল আর গুণ্ডামী করে ধর্মঘট ভেঙে দ্দিত। 
ইটালীতে তখন কমিউনিজমও ছড়িয়ে পড়েছিল । ফ্যাপিজম হ'ল কমিউনিজমের 
চিরশক্র। কমিউনিজম চায় চাষীমজুরের রাজত্ব । সব দেশের বেশীর ভাগ লোকই 
হ'ল চাবীমজুর। কাজেই কমিউনিজমে তাদের ভাল ছাড়া খারাপ হবার কিছু 
নেই। কিন্তু ফ্যাসিজম চায় চাষী মজুরদের ভুলিয়ে শোষণ করতে । কমিউ- 
নিজমের বিপক্ষে বলে দেশের বড়লোকরা মুসোলিনী ও ফ্যাসিষ্ট দলকে খুক 
সাহায্য করতে থাকে। 

মুসোলিনী এককালে সমাঞ্জতন্ত্রবাদী ছিলেন। তিনি যখন গরীবদের 
মধ্যে কথা বলতেন তখন দিতেন বড়লোকদের গালাগালি । চাষী মজুর ভুল 

করে মুসোলিনীকে তখন হিতৈষী মনে করত। $ 
, মধ্যবিত্ত ঘমাজ্জের লোকও যুদ্ধের পরে সবচেয়ে খুব বেনী অসন্তষ্ট হয়ে পড়ে। 
. তাদের মুসোলিনী 'ক্ষেপিয়ে দেন । 

, মুসোলিনীর দলে যখন লোক বাড়ছিল তখন সমাজতন্ত্রবাদীদের দল কিন্তু এক 
হ'য়ে তাকে বাধা দেয়নি | তার! নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ নিয়েই ব্যস্ত ছিল। 
,সে সুযোগে বড়লোকদের সাহায্যে মসোলিনী ইটালীর সর্বাধিনায়ক (194288602) 

হয়ে পড়েশ। 

১ সমস্ত দেশেই রাঁজা বদলালে নতুন সরকার নানারকম কাজকর্মের, ফিবিনতী 
ৃ শোনা জনদাধারণকে। কিন্তু মুসোলিনী তো আর জনসাধারণের ভাল চান না । 

তিনি শারনক্ষমত| হাতে পেয়েই বললেন £ 
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শআমাদের কাজের ধারা খুব সহজ, আমরা! ইটানী শান করব” . . 
ূ ফ্যাসিজমের মধ্যে কোনও আদর্শ রা নীতির বালাই নেই), অতীতের 

রাঙ্গার যুগের রোমে কি হ্ত তারই গৌরব করে ইটাঙ্গী শাসন করাই ছিলি 

তার মুখ্য উদ্দেশ্য । তোমার কাছে যদি কেউ' অতীতের ভারতের গৌরবের 
কথা বলে তাহলে তোমারও ভাল লাগবে, তেমনি ইটালীর - লোকয়া 
মুসোলিনীর মুখে অতীতের প্রশংসা শুনে মুগ্ধ হ'য়েপড়ত। মুমোলিনী তো তাই 
চান। ফ্যাসিস্টদের মধ্যে নিয়ম রা 

ছিল যে নিবিবিবাদে সুসোলিনীর ই 
কথ! মেনে চলতে হবে। কাক্ষর 

মনে বিচারশক্তি থাকতে পারবে 

না। হঁসোলিনীর উপাধি হ'ল 
ইল্ ডুচে”--মানে “নেতা”! 

ক্ষমতা হাতে পেয়েই 
মুমোলিনী ছলে বলে কৌশলে 
অন্ত সব শত্রুদের হত্যা করেন। 

'মাত্তিওতি” নামে একজন 

সম্]জতন্ত্রীকে নিশ্মম ভাবে খুন 
করা হয়! 'আমেনভোনা” বলে 

আর একজনকেও মারতে 

মারতে মেরে ফেলা হয়। 
আরও ষে কতজনকে মারধোর . 

করা হয় তার ইয়ত্তা নেই ।  স্সালিনীর সুধ কীচু মাচ 
ফ্যানিঙ্গমের আর. একটি প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে মেয়েদের স্বাধীনতা কেড়ে 

ল্ওয়া। কোন ফ্যাসিস্ট দেশেই মেয়েদের স্বাধীনতা দেওয়া হয় না। 
তাদের পাঠানো হয় বানা রে। ঘর গৃহস্থাপীর কাই যেন তাদের একমাজ 

কাজ। ্ঃ 



এ ইতিহাসের গর 

| ফ্যাসিজমের $ আমলে ইটালীর গরীবদের ছুখের অস্ত ছিল না। মুখে যতই 
বড়লোকের গানাগালি দিক ন! কেন, কাজে কিন্ত বড়লোকদের শ্বার্থ বজায় 
রাখাই ফ্যানিস্টর্ের লক্ষ্য । ইটালী ছাড়াও অন্যদেশে অন্য নামে ফ্যাসিজমের 
প্রসার হয়েছে । স্বখনই কোন দেশের চাষী মজুররা এক হয়ে শোষণের হাতি 
থেকে মুক্তির দাবী জানায় তখনই বড়লোকরা সে আন্দোলন দাবিয়ে বাখার 
চেষ্টা করে ফ্যানিজমের আশ্রয় নিয়ে । 

প্রথমে চেষ্টা, হয় মুখে বড়লোকদের গালিগালাঙর বে, চাষী মজুরদের 
ভুলিয়ে নিজেদের.দলে ভিড়ানো । গরীব মধ্যবিত্শ্রেণীর লোকরা বেকার 
বসে থাকলে তাদ্দের লোভ দেখিয়ে দলে টানা হয়। এভাবে সকলকে নিয়ে 
একট আন্দোলন গড়ে তোলা হয়। তার টাকা জোগায় বড় লোকর|। 
সে আন্দোলনের বুলি হয় চাষী মজুরদের একতা! ভেঙে দেওয়া । এতে ধনীদের 
স্বার্থ বজায় থাকে বলে সব ধনিক দেশেই এরকম দল বাড়তে 'থাকে। 

পরে স্থবিধা পেয়ে এরা দেশের রাজত্ব কেড়ে নেয়। এইভাবে জাশ্বাণীতে 

হিটলার নাৎসী শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, স্পেনে জেনারেল ফ্রাঙ্কো ফ্যাসিজম 
প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । 

শাসন ক্ষমতা হাতে পেয়েই ফ্যামিস্টর! দেশজুড়ে যুদ্ধের আয়োজন চালায়। 

যুদ্ধের আয়োজন. আরস্ভ করলে দেশের সবাইকে কাজ দেওয়া সহজ । 
কতলোক 'কতদধিকে দরকার হয়। সৈন্য দরকার হয় কত। কেরাণীও 

তেমনি । রাস্তাঘাট যুদ্ধের অস্ত্রশ্্, কামান গোলা-বারুদ্দ* এসব বানাতেও 
অনেক লোক লাগে। কাজেই ফ্যাসিস্টরা রাজত্ব পেয়েই যুদ্ধ যুদ্ধ বলে 
চীৎকার করে। যুদ্ধে যে কত লোক প্রাণ হারায়, দেশের ষে কত ক্ষতি হয় 

সে সব তারা ভুলে যায়| কেনন মরার সময় তো! মরবে গরীবরা কি না! 

ইটালীতে, মুনোলিনী হর্তাকর্তী, হয়েই, আবাল বৃদ্ধ সবাইকে বললেন 
কণসাজে লাজতে । তার প্রথম শিকার হ'ল আবিসীনীয়া। আফ্রিকার উত্তরে 

শাহাড়ে জঙ্গলে ঘেরা” প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদশালী একটি দেশের না 
আবিষীনীয়া। এদেশের রাজার ধর্ম খ্রীষ্টান। ১৮৯৬ থৃুঃ ইতালী একবার 
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এই বেশ অন করতে গিয়ে পাত হয়েছিল। কারই: পাপা 
মুসোলিনী সেই দেশ জয় করে 1: জি 

ইওরোপের ছোট্ট বাজা আলবেনিয়া বাই গেল লা? কি বড় দিকে 

না ভিড়ে ছোটদের গ্রাস করেন আগে । - জান্মানীতে হিটলারের অভ্যুত্থানের 
সঙ্গে লঙ্গে তিনি তার সঙ্গে হাত মিলিয়ে পৃথিবী জয়ের স্বপ্ন দেখেন |: 

পৃথিবীর চাষী-মজুরদের রাজত্ব সোভিয়েট রাশিয়ার উপরেই সাধের 
আক্রোশ হল বেশী । স্পেনের লোকের মাথার উপর জোক কষে ভীাব। 

ফ্যাসিস্ট ফ্রাঙ্ষোকে চাপিয়ে দেন। এমনি করে ধীরে ধীরে তারা পৃথিবীব্যাপী 
দ্বিতীয় মহ'যুদ্ধ শুরু করেন । 

তবে যুদ্ধের ফল মোটেই ফ্যাসিস্টদ্দের' পক্ষে সুবিধা হয়নি ইটালী থেকে 

মুসোলিনীকে প্রাণ নিয়ে পালাতে হয়েছে । তীর ফ্যাসিস্ট পার্টি ছত্রভঙ্গ |. 

এখন ইতালীতে আবার গণতন্্ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হচ্ছে। দেশের সকলের, 
শ্রদ্ধার পাত্র কমিউনিস্ট নেতা এর্কলির অক্লান্ত পরিশ্রমে সব রকমের ধঞ্জেব 
মধ্যে একতা এনে নতুন ইতালী গড়ে তোলবার আয়োজন হয়েছে। | 

 প্রুমন্ত ৬৭ খ” চীন 
ভ্গারতেরই প্রতিবেশী চীনের ইতিহাস শুনবে না? চীনদেশের ইতিহাসে 

কিন্তু আমাদের মত আধ্যজাতির নাম শুনতে পাবে না । হিরন থাকে 

'মঙ্গোল জাতি । 

প্রার পাচ হাজার বছর আগে মধ্য এশিয়ায় এক যাযাষর জাতি চীন আক্রমণ 
করেছিল । আক্রমণকারীর! জংলী: জীবন ছেড়ে বর্বর সমাজে পা বাড়িম্েছিল 
মাত্র ।5তারা চাষবান করত। আর তারই সঙ্গে পণ্ড পালনও করত /'চীনের ম্যাপ 
খুললে দেখবে “হোয়াং-হো” বা গীত নদী একে বেঁকে চীনসাগরে গিয়ে মিশেছে । 
তীরই পাশের" উর্বর শশ্যন্তামল অঞ্চলে খাকত এরা): শতাব্দীর পর গায় 
ধরে সমন্ত চীনের বুকে ছড়িয়ে পড়ে যঙ্গল জাতি। | 



ও ৭ - .. ইভিছথাসের গল, 
টননিনএিননিই জী বেশ মৃট ্রতিষিত হয়েছিল) সমস্ধ কুলের রা : 

নিলিগ্ঞিজিন কত এমনি একজন নেতার নাম হচ্ছে “ইয়াও? 
(ধীর .৪+* বছর দাগ -ইনি সমগ্র চীনের “সম্রাট বলেজাহির করেন নিজেকে । 

সম্রাট বললেও কিছ্ মনে. করো না! তিনি ছিলেন আমাদের যুগের সম্রাটের 
“যত শ্থেচ্ছাচারী |; নামে সমাট হ'লেও কাজে ছিলেন তিনি শুধু নেতা-ই। 
.. ইয়াও-এর ম্ব্যু হ'লে তার ছেলে হয়নি সম্রাট । সমস্ত কুল থেকে বাছাই 
কষে ধিনি যোগ্য লে বিবেচিত হলেন তিনিই হলেন পরের “সম? ! 

যতই দিন কাটল ততই নেতার পদ চীনেও বংশাহক্রমিক হয়ে ধড়াল। 

ভখন প্রায় চারশো! বছর ধরে “শিয়াও' বংশ চীনে রাজত্ব করে। এঁদের শেষ 

সম্রাট ছিলেন আত্যন্ত নিষ্ঠ্র। তাঁর অধীনে না! থেকে দেশের লোক বিজ্রোছ 
ঘোষণা করে। তার পরে প্রায় ৬৫০ বছর শাং বা “ইন+ বংশ ছিল চীনের শাসন 

কর্তা! | 
দুচার লাইনের মধ্যেই. আমরা চীনের হাজার বছরের ইতিহাম পড়ে 

ফেললাম! একটু কেমন কেমন ঠেকছে, না? সমস্ত পৃথিবীর প্রত্যেক পাচজনের 
মধ্যে একজন হচ্ছে চীনা । এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত দেশ হচ্ছে চীন। 

কত যুগ যুগান্তের ইতিহাস আছে "সেখানে জমে আর কিনা আমরা ছু'তে 
ছুতেই হাজার বছরের কাহিনী শেষ করে দিলাম! হাজার বছরের ধারণা 
করাও তো কঠিদ! তবে ঘাবড়ে ষেও না। এখন থেকে আমাদের দেশের 

হাজার বছরের ইতিহাস তোমরা অনেকেই পড়েছে! । কত জাতি এসেছে কত 

'ছুটলা ঘটেছে এর মধো তাত কোনও শেষ আছে? তাহলেই ভেবে দেখে! যে 
চীনের সেই হাজার হাজার বছরের ইতিহাসের পেছনে কত ঘটনা রয়েছে । 

'জনযুখে'র শেষ হ'ল ধীরে ধীরে । গরীর আর বড়লোকের সংঘধের মধ্যে 

যে নেও প্রতিষ্ঠিত হ'ল শাসক বর্গ! কুসংগঠিত শাসন ব্যবস্থা দেখ! দিল 

সেদেশে 1. 

নেই' প্রাচীন ধুগেই চীনে "লেখার ব্যবহার ছিল। তবে আমাদের মত 

অক্ষরের, ভাষা লয় সেটি । ছবি নিয়েই হচ্ছে চীনের অক্ষর । 



চীন, ৮ ৯ 
টি রঙ ? * ধু রি 

শা বংশের পতন হয় জনসাধারণের বিজ্োহে।. তখন দনৃঞ্গীন্ 
৮** বছর ধরে, আবার রাজস্ব: করেছিব'। শাং...বংবের.. গড়নের, ময় 
“কি-শি নামে একজন রাজার বন্ধু চৌ রাজবংশের অধীনে না খেকে দেশ -যা 

' করে চলে গেলেন পূর্বদিকে | তীর সে চলল আনো! হাজার পাঁচেক. লোক: 
অবশেষে তারা উপস্থিত হলেন এক অজানা দেশে. এদেশের. নাম দিন 
তিনি প্প্রতযুষের নিঝুম রাজ্য” (37800 0 8১৪ 1108816 ,08180)1 
এরই আধুনিক নাম হ'ল «কোরিয়া । “নিঝুমপুরী' ০৮ আজ পারায় 
লোভী জাপানের পদানত ! র্ 

চৌ বংশের রাজত্বকালে চীনের শাসন ব্যবস্থার অনেক উনি হ্য়। “নল 

সময়েই চীনের মহামনীষী “কনফুজিয়স' জন্মেছিলেন । 
কনফুদিয়াসের জীবনচরিত খুবই সহজ। খ্রীষ্টের জন্মের ৫৪০ বছর আগে ৃ 

তার জন্ম। চারদিকের লুঠতরাজ ঝগড়াঝাটির মধ্যেও 'তিনি এককোণে সাধনা 
করে যেতেন। হিংসায় তিনি বিশ্বীস করতেন না। এ'র একমান্র কামন! ছিল 
কি করে চীন দেশের উপকার করতে পারেন। মনে প্রাণে ষেন সবাই ভা. 
হ'তে পারে সে শিক্ষাই তিনি দিয়েছিলেন সাবা জীবন ধরে। 

দয়ার অবতার ছিলেন কনফুসিয়াস। অন্ত সব ধন্মপ্রচারকের যত 

তিনি নিজেকে কখনো জাহির করেন নি। 

সে যুগে চীনে 'জাও' ছিলেন আর একজন বিখ্যাত ধশ্মগ্রচারক। নার ৃ 
তার সঙ্গে দেখ! করতে যান। লাও সে সমাজের অত্যাচার অনাচার দুর করার 
জন্যে অতীতের মত সরল জীবন যাঁপন করতে বলতেন সবাইকে । . শী 

কনফুসিয়াস বা 'লাও সের, সময়ে চীনে চলছিল সামস্তবাদী যুগ। সমাজে 

ছিল ঘোঁর অশান্তি । কনফুপিয়াসের নীতি ছিল্, বড়দেরই পক্ষে । * চীনের 

সামস্তবাদের সবচেয়ে ড় পোষক ছিলেন তিনি। কোন নতুন ব্যবস্থা 'ভিনি 
মানতে চাইতেন না। বড় ছোটর যে ভেদাভেদ সমাজে “চলত তাই 
কায়েম রাখবার চেষ্টা তার ছিল। নে জন্যেই অনেক রাজ! রাজারা 

শীগ গীরই তার শিল্ত হয়ে পড়েছিলেন । ভবিষ্যতে ছেলে কি নাতির কিহৃধে 



3৯৪. ইতিহাসের গল : 

দিক ক মা কথা তিনি বলতেন না। শুধু পূর্বপুরুষের প্জাই 
ছিলি সায়" 
নোঁ-তি রন &৭৫ শ্রী; পূর্বাবে। কনফুসিয়াসের একই সময্বে 

জন্মিলেও তিনি কঁনফুসিয়াসের মতের বিপক্ষে ছিলেন। তিনি দেখলেন যে 
চীনের সামন্ত নষাঁজে গরীব্রা বড় লোকদের হাঁতে অত্যাচারিত হচ্ছে। * 

গরীবদের ধাগ! দিয় তৃলিয্নে রাখতে তিনি চাননি। সেজন্যে তখনকার যুদ্ধ 
বিগ্রহ ও সমস্তস্ই বিপক্ষে ছিলেন তিনি। ' তার মত ছিল যে মাহুষের 
দরকারের জন্তই হয়েছে সমাজ । কাজেই দরকার হ'লেই সমাজও বদলাবে । 
কনছুমিরাস তা বলতৈন না। তিনি বলতেন যে সমাজ যেমন আছে তেমনি 
থাকবে। গরীবদ্দের উচিৎ কষ্ট সহা করা। যে এজন্মে যত কষ্ট করবে পরজনেে 

তান তত সুখ । যৌো-তি আর কনফুসিয়াসের মধ্যে তোমরা কার মত পছন্দ 
করবে? 

চৌ রাক্জবংশের অধীনে চীনের চারদিকে ছড়ানো টুকরো টুকরো কুল 
জড়ে হয়ে এক রাষ্ট্রের অধীনে আসে । দেশ শাসন করা আরও সহজ হয়। চীনের 

সব কিছুই চলে টিযে তালে ।' সব রাজবংশই দেখবে শতাব্দীর পর শতাব্দী 
ধরে চলেছে। সময় যেন অফ্ুরস্ত। চৌ রাজবংশও প্রায় হাজার বছর রাজত্ব 
করেছিল চীনে । তাদের শেষের যুগে রাজত্বের অনেক অবনতি ঘটে। ছোট 
ছোট অঞ্চলের রাজারা মাথা তুলে স্বাধীনতা ঘোষণ! করে। 

, অকর্ধণ্য চৌ 'বাঁজবংশের শেষ সম্রাটকে গীন” বংশের একজন সিংহাসন 
থেকে তাড়িয়ে দেয়। এরই বংশধরদের নিয়ে তৈরী হয় চীন” বংশ। আর 
চীনের নামও হয় এদের বংশের নাম থেকেই । 

আমাদের দেশেও এক কাহিনী আছে যে মহারাজ ভরতের নামানুসারে 

এদেশের নাম হয়েছে “ভারতবর্ষ” ! 

। চীন ধাজবংশের গোড়াপত্তন হয় হর: পৃঃ ২৫৫ দালে। তার তেরো৷ বছর 
আগে সম্রাট অশোক হয়েছেন ভারতের ভাগ্য বিধাতা। চীন বংশের প্রথম কল 

তিনঙ্গন খুব অল্পিন রাজত্ব করেছিলেন । চতুর্থ রাজা ছিলেন ওয়াং চেং। তিন্নি 



 দুমনত জাবুকভীন.. : :......... সি 
টিনার? হর নীনীরণ দূত তি- বা টি নিলেস্ক 
সম্পর্কে ভার খুব উচু ধারণ| ছিল। তাই তিনি প্রচার করবেন, বেগকীর বা 
থেকেই চীনের ইত্তিহান শুরু । অতীতের" গৌব্বব তিনি সব তুলে যেতে ধলেনস' 

সবাইকে । শুধু রাজারাজরা নয়, দেশের অভীত ইতিহাসও দুলিয়ে “দিতে 

চাইলেন তিনি। হক্ুম জারী হ'য়ে গেল যে দেশের যেখানে যত ইতিহাতক্ষ 
বই বা অতীতের মহাত্মাদের জীবন চরিত আছে তা পুড়িয়ে ফেলতে হবে) 
তার এক শিলালিপিতে আছে “যারা অতীতের উদাহরণ দিয়ে ধর্তমানযুগের 
কাজের প্রতি উপেক্ষা করবে আত্মীয় স্বজন শুদ্ধ তাদের লধাইকে খুন করা : 
হবে।” কি ভীষণ হুকুম, তাই ন1? শুনেই তো গায়ের রক্ত জল হ'য়ে যায় 

কিন্তু সম্রাট অক্ষরে অক্ষরে তাঁর আদেশ পালন করিয়েছিলেন । শত শত্ত জানী 
বিজ্ঞানীদের জীয়স্তে কবর দেওয়! হয়েছিল | | 

এত অত্যাচারের ফল ষ! হবার তাই হ'ল । চীনে» ধরা নাই 

সবচেয়ে অল্পদিনের জন্য রাজত্ব করেছিলেন । পঞ্চাশ বছরের মধ্োই তাদের স্চ 
শেষ হয়ে যায়। | 

তার একটি অক্ষয় কীর্তি এখনো আছে। সেটি হচ্ছে চীনের প্রাচীর $ 

তিনিই প্রাচীর গড়া শুরু করেছিলেন । 

চীন বংশের পর গান বংশ চারশো বছর ধরে চীন শাসন রা 

এ বংশের ষষ্ঠ সম্রাট উ-তী-ও ছিলেন খুব বিখ্যাত । তার যুগে পূর্বে, কোরিয 
থেকে পশ্চিমে কাম্পিয়ান সাগর পধ্যন্ত ছিল চীন.সাম্রাজ্য বিস্তৃত ! রোমের 

সামাজ্যের কত গল্পই ন! তোমর! শুনে থাকবে । কিন্ত রোম 'সাশ্রাজ্যের চেয়ে 
অনেক বিস্তৃত আর শক্তিশালী ছিল চীনের সাম্রাজ্য ! তাঁর আমলেই পৃথিবীর, 
এই ছুটি বৃহত্তম বাজ্যের পরিচয় হয়েছিল। ছু দেশের মধ্যে ব্যবসা! বানিজ/ও, 
চলত ।* 

হান রাজত্বের সময় বৌদ্ধ এ্রভাব চীনে ছড়িয়ে পড়ে । বৌনধর্থের সঁজে সঙ্গে 
ভাখতীয় শিল্পকলা! চীন, সেখান থেকে কোরিয়! ও জাপানে প্রসীর লা 

করে। হান রাজত্বের আর একটি বিরাট দীন হচ্ছে “মুদ্রাহস্' বা ছাপাখানা * 



টিং বাপ আবরার তবে ইওরোগে আর ৫-+ 
পে: পথম খুব কার্যকরী ভাবে চলতে -আবরত, করেছি 1: রাজানাদরের 
আন্টি যে” লধ বাপ্র্চারীদের নিয়োগ করা হ'ত, ভাদের শিখিয়ে. পড়িযে লিখে 

(পরীক্ষা দেওয়ার বনাবন্তও চীনেই এই ধুগে গ্রথম প্রচলিত হয়। তাই আজ 

* হভামরা এদেশে আইসি, এম) বিলি, এস । আই,ং এ 
সুপ পরীক্ষার না গুনতে পাচ্ছো। । | 
4. হানি বংশের পরে কিছুকাল চীনের ইতিহাসে আবার আগর মত খণ্ড 
সন্ত বাত দেখার ঘেয়। তিনটি প্রধান বাজন্বে চীন বিভক্ত হ'য়ে পড়ে। 

| শ্ীটটের জন্মের ছুই পতাববী পরে হান বংশ উচ্ছেদ হয়েছিল এবং তখন ঘ্বেকে 

সগ্ম শতাব্দী পর্যাপ্ত চীনের ইতিহাস গোলমালের মধ্যে দিয়ে কেটে যায়। 
:. **আাইরে থেকে? ভাতান্ আক্রমণের শেষ ছিল নাঁ। কিন্তু তবু চীন এবাস্ত 

'নিজ্ছনে ' শিল্প, শাহিত্য, জ্ঞান বিজ্ঞানের আরাধনা বন্ধ করেনি কখলে?।, 
' ভারতের, হুক্ তাতের*্কাপড় চীনে বগ্ানী হ'ত। তাছাড়া ধর্ম, দর্শন এই সৃৰ 
বিষয়ে ভারতই ছি চীনের শিক্ষক । 

' ভারত থেকে ক্রমাগত বৌদ্ধ দার্শনিকরা চীনে গিয়ে ধর্খগ্রচার করতেন। 
'তীদের সঙ্গে ভারতের শিল্পকলার প্রভাব চীনে ছড়িয়ে পড়েছিল। চীন থেকেও 
লোকজন হবদম ভারতে আসত। এদের শুদ্ধ ভাষায় 'পবিব্রা্ক* বলে। 
চীন পরিব্রাজক হিউয়েং সাং ও ফা” হিয্মেন-এর নাম অনেকে শুনে থাকবে | 
. ভাবতে খন "বৌদ্ধধর্মের প্রভাব কমছিল তখন বৌদ্ধদের প্রধান ধর্মগুরু 

'বোধিধশ্ধ দক্ষিণভারত ধেকে চীনে চলে যাঁদ। ৫২৬ 'খ্রীষ্টান্বে তিনি বৃনধ 
বলে চীনের ক্যান্টন প্রদেশে উপস্থিত হন। চীনের তখন কোন কোন 
প্রীধেশে তিন চার হাজার ভারতীয় ভিক্ষু ও প্রায় দশ হাজার পরিবার বাস 

ক্বরত্ঞ। তখন থেকে চীনই বৌদধর্শের প্রধান পীঠস্থান হয়ে দাড়ায়। 
রি এব পরে টাং রাজবংশ চীনে রাজত্ব করে । সমাট “কাও শু” ৬১৮ থৃটাবে এই 
রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।. সমস্ত চীন এক কষে তিনি দক্ষিণ-পূর্বের কাস্থোজ, 
লরি নিউ 



ব্যাগ . টে ৰ 
টং লম্াটরা দেশ বিদেশের সঙ্গে বাবসা, বাণিঙ্গা, পরিআীজক বিনিমনব 

এসমক ফান্জে খুব উৎলাহ দিতেন। তাদের উৎসাহে বাইরের যাই বিদেশী: 

চিনে বলবা করত । তেমমি করে একদল আরবী ইসলাম ধর্দ ইচারের ই, 

আগে থেকেই চলে আসে দক্ষিণচীনে । | রী 
আমাদের দেশে এখন লোক গণন! হয়। দশ খছর পর পর ভারতে লো 

গণনা হয়। ইংরাজীতে লোক গণনাকে বলা হয 'সেনসাস” (082505) | গোঁ 
গণনার ব্যবস্থাও প্রথম প্রচলিত হয় চীনে । তখন তারা গুপত শুধু দেশে কন 
পরিবার আছে তাই। এক এক পরিবারে পাচজন কষে লোক খধর্ধা 

হত। সেই ভাবে ১৫৬ খ্রীষ্টাষে চীনের লোকসংখ্যা হয় ৫ কোটি। লোক 
গণনার কৃতিত্ব আগেব হান রাজবংশের প্রাপ্য । | 

টাং ঝাজবংশের আমলেই চীনে প্রথম খ্রীষ্টান ও ইস্লাম ধন্ম প্রচার আবজ্ত 

হয়। আরবী মুসলমানরা চীনের লোকের কাছ থেকে প্রথমে ৭৪১ শ্রীষ্টা্জে 
কাগজ তৈরী শেখে । সেই বিছা আবার ইওরোপের অন্ত নব জাতি 
আরবীদের কাছে শিখেছিল। বারুদ আবিফার হয়েছিল চীমে এই যুগে । 
ইওরোপের চেয়ে সব বিষয়ে তখন চীনের সভ্যতা উঁচু ম্তরের। চীনে 
ইঞ্জিনীয়ারদের সমান কেউ ছিল না ইওরোপে । 

টাং ষুগে চীনের উন্নতি হয় সব দিকে । ভারতে তখন গুপুযুগ শেষ 
হয়েছে। চীন ভারতকেও ছাঁভিয়ে গেছে জান বিজ্ঞানে । তবে টাং যুগে 
শেষে দেশের শাসনকর্তা বিলাসপ্রিয় হয়ে পড়ায় গরীবদের খাজন! বাড়িয়ে 
দেওয়া হয়। আরও নানা ভাবে তাদের শোধণ করবা হ'ত। তাতে ভাবা 

বিদ্রোহ করে টাং বংশ উচ্ছেদ করে দেয়। 

৯৬* খৃষ্টাব থেকে কাও শু ((.৪০-৪০) চীনে শ্ুং বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। 
টাং বংশ গরীব চাষীদের জমীজমার খাজনা না কমানোর জন্যে দেশের 

লোক ক্ষেপে গিয়েছিপ। কাও শু তাই প্রথমেই তাদের জমীজমার খাজনণ 
কমিয়ে দেন। খাজনার জন্তে নগদ টাকা না দিয়ে পরুলাবা শবস্ত দিতে পারত 
রাজভাগারে । 'ধনীদের উপরে তিমি “আয়কর” বসিয়ে দেন। যার ধেমন, 



| ৯ ' উইতিছালের গর 

ৰ তাস তেমদ খাজন! দিতে হস্ত। চাষীদের যাতে লাধামা ছয় 

করে ভিনি দয়কার কলে রাজকোষ থেকে তাদের টাকা.ধার দিতেন |. জাযীর? 
“কাবার ফসল িঠলে সে টাকা শোধ দিত। দেশে যখন শশ্যের দর কে, 

' ঘুধত তখন ব্বাষট্ী থেকে শশ্ত কিনে নিয়ে চাষীদের সাহায্য করা হ'ত। হয়তো! 
গতি ১৯৪৩ বালের ছুডিক্ষে তোমরা বাংলাতেও দেখেছো! যে সরকাক 

সব চাল ভাল কিনে লিয়ে সম্তায় লোকজনকে বিক্রী করত সে সব জিনিস। 

 আগাদের কর আগে, গ্রান্ম এক হাজার বছর হবে তাহলে দেখ চীনের 
চাঙ্গীর। তাদের দাবী আদায় করে'ছল। 

আগের যুগের যত লোকজনকে দিয়ে ধেগার খাটানে। বন্ধ করা হয়। কাজ 
: ফকলেই তারজন্তে মুবী দিতে হ'ত তখন। দেশে শাস্তি স্থাপনের জন্তে 

শাস্তি দেনা গড়ে তোলা হয়েছিল । চীন ভাষায় তাকে বলা হয় 'পাও চিয়া” 
(2৪8০ 070 )। প্রায় ৩০০ বছর ধরে শুং বংশ চীনে রাজত্ব করেছিল। কিন্ত 

শেষ রাজার! গরীবদের তথ সুবিধা না দেখায় দেশে অনস্কটোষ বেড়ে ওঠে ও"? 

বাইরের আক্কমণের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে না পারায় শুং বংশের পতন 

ঘটে । 
মধ্য এশিয়ায় যাষাবরর়া বারংবার ব্যর্থ মনোরথ হবার পর অবশেষে চীন 

খল করে নেয়। 
এবার চলে এস অতীতকে পিছনে ফেলে আধুনিক যুগে। 
বাম্পীয় যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করে ইংরাজর অন্ত নব জাতির চেয়ে অনেক 

এগিয়ে গেল। দিকে দিকে তাদের বিজয় পাতাঁকা উডছিল। চীনও 

বাদ গেল না। 

চীনে এসে ইংরাজরা যথারীতি শোষণ কাজ চালাম়। ভারতবর্ষে 

যেমন করে ইংরাজবরা নিজেদের দখলে এনেঠ্লি চীনে কিন্তু তা কুরে নি॥ 

চীনের সঙ্গে তাঁরা চাইল শুধু ব্যবসা করতে। চীনের মাটাতে আফিং এর 
চাষ হয় খুব ভাল। ইংরাজদের হাতে সে ব্যবসা খুব ফেঁপে ওঠে । দেখড়ে” 
দেখতে সমন্ত চীনের লোককে করা হ'ল আফিং খোর । 
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চীন সরকার আফিডের-বাবসা বন্ধ করতে প্রীণপণ চেষ্টা করেছিন। | কিছ: 

ইংবাজর! গায়ের জোরে চীনে লুকিয়ে লুকিয়ে আফিউ, চালান দিত! এ নিট, 
চীনের সঙ্গে ইংবাঁজদের অনেক যুদ্ধও হয়। হেরে গিয়ে অপমাঁনকর সন্ধি 
মানতে হয় চীনকে । 

ইংবাজদেন্র দেখাদেখি ফ্রান্স, জান্মীনী, জাপান সবাই চীনকে ছুর্ববল পেয়ে | 

শোষণ করতে থাকে । 

অপমানের ফলে চীনের জনসাধারণের মধ্যে জাতীয় চেতনা আমে। তারা 

বুঝতে পারে ষে অতীতের শাসন ও সমাজ ব্যবস্থা না বদলাতে পারলে চীনের 
কখনই ভাল হ'তে পারে না। তখন ডাঃ সান ইয়াট সেনের নেতৃত্বে চীনের 

, তরুণদের অভিযান আরভ্ত হয়। 

১৯১১ সালে ডা: সানের নেতৃত্বে চীনের জাতীয় দল স্থাপিত হয়। তাঁর 

নাম কুয়োমিনটাং। তিনি নিজে গণতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন বলে' ডাঃ সান' 

আগের রাজবংশ ধ্বংস করে সেখানে গরীবদের যাতে ভাল হয় এমন রাই 

স্থাপন করতে চেয়েছিলেন । ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে তার নেতৃত্বে চীনের প্রথম: 

বিপ্লব সফল হয়। চীনের শেষ রাজবংশ মাঞ্চুদের পতন ঘটে। 

এতদিনে মনে হ'ল চীনের স্থদিন 'এনেছে। কিন্তু স্বাধীনতা এত সহজ 
জিনিস নয়:। দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বণিত! সবাইকে সজাগ থেকে নিজেদের দাবী 
আগলাতে হয়। তা না হ'লে কখনই দেশ স্বাধীন থাকতে পারে না । চীনেও 

তাই হ'ল। একজন বিপ্রববিরোধীদের নেতা চীনের গণতন্ত্র ধ্বংস করে দিল। 

তাঁর প্রথম কাজই হয় জাতীয় দল কুয়োমিনটাং ভেঙে দেওয়া । ডাঃ সান. 

দক্ষিণ চীনে পালিয়ে এসে ক্যাণ্টন শহরে নতুন করে গণতন্ত্রী শাসন স্থাপন করেন! 
ইওরোপের মহাযুদ্ধ তখন শেষ 'হয়েছে। বাশিয়ায় চাষী মজুরের রাষ্ট্র 

মোভিঘেট মাথা তুলে দীড়িয়েছে। ডাঃ সান সেই গরীবদের, রাষ্ট্রের 
কাছে সাহায্য চাইলেন। চীনের তখন অবস্থা খুব খারাপ্র। দেশে ক্ছু তৈরী 

হ'ত না। বিদেশীরা সমস্ত ব্যবসা দখল করেছিল। সোভিয়েটের সঙ্গে চীন 
আবার লভ্য সমাজে মা তুলে দাড়াতে চাইল। 



০ টতিয়েটের "আদর্শে চীনের জাতীয়দলের মধ্যেই কমিউনিস্ট রা বাসাম্বা়্ী 
ঁ ও ড় ওঠে। জাম্যবাদীরা চায় দেশের গরীবদের রাঙ্জত্ব। গররীবরাই দেশের 
বৈষ্জীর ভাগ লোক। তাদের যাতে স্থবিধা হয় তা দেখাই হ'ল সকলের উচিউ: নি 
১ ভাঃ দানের অবীনে দোভিয়েটের দাহায্যে দক্ষিণ চীনে জাতীয় দলের বাথ 
ছু ুপ্রতিঠিত হয়। ছূর্ভাগ্যের বিষয় সেই ছুর্দিনেই ডাঃ লানের সৃড্ু হয়| রর 

তাঁর শিল্ত ছিলেন গেনাপতি চিয়াংকাইশেক। তিনি জাতীয় দলের 

. নেতা হ'লেন। কিন্ত চিন্াং প্রকৃতপক্ষে চীনের গরীবদের স্বার্থ না দেখে বর়্- 
এগাকদের দলে চলে যান। তখন জাতীয় দল ছুভাগে ভাগ হয্যে যায়। চিগ্নাং 
নু উতর চীনের সবটা দখল করে চীনকে শক্তিশালী করবার চেষ্টা কবেন। আর 
| 'জন্তদল সামাবাদীদের নেতৃত্বে দক্ষিণ চীনেই চাষী ম্ুরদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা 

রে। ৰঁ 

। বিদেলী সাম্রাজাবাদী, ইংরাজ, জাপান, এদের প্ররোচনায় চিয়াং সাম্য” 
 বাদীদের দমন করবার চেষ্টা করেন। কিন্তু মে চেষ্টা সফল হয় না। সাম্য- 

বা্দীরা জাতীয়দলের সঙ্গে মিলে যিশে কাজ করতে চায়। 

চীনে যখন চিয়াং'ও সাম্যবাদীদের মিলনের সম্ভাবন1 হ'ল তার আগেই 

জাপান ভয় পেয়ে চীন আক্রমণ করে বসে। ১৯৩১ সাল থেকে আজ 

পর্যান্ত চীন জাপানের সঙ্গে লড়াই করছে। তোমরা বড় হয়ে দেখো কি] 
বীরত্বের সঙ্গে চীনের লোক শ্বদেশের স্বাধীনতার শক্র জাপানকে বাধা দিয়েছে! 

সে স্বাধীনতার যুদ্ধে ভারতও অংশ নিয়েছিল। কি কনে জানো? 
ভারতের জাতীয় কংগ্রেস চীনের লোকদের সাহায্যের জন্ত একটি ভাক্তারী 

দল পাঠিয়েছিল চীনে । তার নেতা ছিলেন ডাক্তার অটল । আমাদের বাঙালী 
একজন ছিলেন মেই দলে। তীর নাষ ডাঃ বিজয় বন্ন! 

বাীদের নেতা! হ'লেন মাও-সে তুং। তারই নেতৃত্বে সাম্যবাদী চীন 
গরীবদের খর্গে পরিণত হয়েছে। 
















